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Szanowni Państwo, 

Po raz kolejny Metro Warszawskie Sp. z o.o. oddaje w Państwa ręce raport roczny, który 
jest podsumowaniem działalności firmy w roku 2007. 

W tym okresie z naszych usług skorzystało 113,5 miliona pasażerów, czyli o około 
siedem milionów więcej niż w roku 2006. Aby poprawić wygodę pasażerów, w 2007 
roku, zakupiliśmy 30 dodatkowych wagonów, które posłużyły do wydłużenia wszyst-
kich naszych pociągów do sześciu wagonów. W porównaniu z początkiem 2007 roku, 
w grudniu, na pasażerów metra czekało ponad 5000 więcej miejsc. 

Ubiegły rok był niezwykle ważny dla rozwoju metra.

W trosce o bezpieczeństwo podróżnych, w listopadzie, uruchomiliśmy nowoczesną Cen-
tralą Dyspozytornię, którą wyposażyliśmy w najnowszej generacji urządzenia łączności, 
kontroli i sterowania ruchem pociągów. 

Rozpoczęliśmy procedurę przetargową na budowę centralnego odcinka drugiej linii me-
tra. Pierwszy krok to Konkurs na Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny. Drugi, to przetarg 
na projekt i budowę centralnego odcinka drugiej linii metra według procedury dialogu 
konkurencyjnego.

Obserwując wzrastający potok pasażerów w metrze, w lipcu 2007, podpisaliśmy umowę 
na dostawę kolejnych pięciu pociągów z przewidywanym czasem dostawy, na przełomie 
trzeciego i czwartego kwartału 2008.

Równie istotnym przedsięwzięciem Spółki jako Inwestora Zastępczego, była kontynu-
acja prac przy bielańskim odcinku metra. To zadanie jest ważne nie tylko dla rozwo-
ju komunikacji publicznej. To także próba pokazania możliwego do uzyskania tempa 
budowy metra w warunkach warszawskich. W około dwa lata od podpisania umów 
na realizację czterech kilometrów metra wraz z czterema stacjami oraz węzłem ko-
munikacyjnym oddajemy je dla ruchu pasażerskiego. Zakończenie prac odbywa 
się sukcesywnie, począwszy od oddanej w kwietniu 2008 roku stacji A20 Słodowiec 
i planowanymi w czwartym kwartale 2008 roku stacjami  A21 Stare Bielany, A22 Waw-
rzyszew oraz A23 Młociny wraz z węzłem komunikacyjnym.

Zrealizowanie powyższych celów to także sukces wielu jednostek organizacyjnych nasze-
go Miasta, z którymi wspólnie rozwiązujemy te skomplikowane problemy.

Zadania podjęte w roku 2007 determinują cele, jakie stoją przed Spółką w roku 2008. 
Przewidujemy oddanie pierwszej linii metra z węzłem komunikacyjnym Młociny do użytku 
pasażerów oraz dostawę dodatkowych pociągów. Zakładamy, że zostaną podjęte  decy-
zje dotyczące realizacji poszczególnych odcinków drugiej linii metra.

Tak jak w roku ubiegłym, zamierzamy kontynuować politykę Spółki w zakresie podnosze-
nia kwalifikacji pracowników naszej firmy. 

Za kolejny rok udanej współpracy bardzo dziękuję Radzie Nadzorczej, Członkom Zarzą-
du, pracownikom Spółki i naszym Partnerom Handlowym. 
         

Jerzy Lejk
Prezes Zarządu 
Dyrektor Generalny
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Sir/Madam, 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. again presents its annual report summarising the compa-
ny's activities in 2007. 

During that period, our services were used by 113.5 million passengers, i.e. by around 
seven million more than in 2006. In 2007 for passengers' convenience, we bought addi-
tional 30 cars to prolong our trains to six cars. Comparing to the beginning of 2007, in 
December, subway passengers were offered with 5,000 more places.

Last year was extremely important for subway development.

Out of concern for travellers, in November, we launched a modern Central Control Room 
equipped with the state-of-art communication, inspection and train traffic control equip-
ment.

We started a bid for the construction of a central section of the second subway line. The 
first step was a Contest for a Multisectoral Conceptual Design. The second step was a bid 
for the design and construction of a central section of the second subway line in accordan-
ce with a competitive dialogue procedure.

Observing an increasing stream of passengers in the subway, in July 2007, we signed an 
agreement for the delivery of further five trains, which are to be delivered at the turn of 
the third and fourth quarter of 2008.

Another equally important undertaking of the Company, as a Substitute Investor, was the 
continuation of work over the Bielany subway section. This is an important task not only 
for the development of public transport. This is also an attempt to show feasible subway 
construction speed in the Warsaw conditions. In around two years after signing agre-
ements concerning the construction of four kilometres of subway with four stations and a 
transport junction, we commission them to passengers. Works are finished successively, 
starting from the A20 Słodowiec station commissioned in April 2008 through to A21 Sta-
re Bielany, A22 Wawrzyszew and A23 Młociny stations with a transport junction to be 
commissioned in the fourth quarter of 2008.

The achievement of the above goals is also success of many business units of our City 
together with which we solve intricate problems.

Tasks undertaken in 2007 determine goals the Company faces in 2008. We plan to com-
mission the first subway line with a communication junction in Młociny and deliver addi-
tional trains. We assume that the decisions concerning the construction of the particular a 
sections of the second subway line will be made.

Similarly to the previous year, we intend to continue the Company's policy of enhancing 
the qualifications of our employees.

I would like to thank the Supervisory Board, Management Board members, employees 
and our Business Partners for another year of effective cooperation.
         

Jerzy Lejk
Management Board President
General Director
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Podstawową działalnością Metra Warszawskiego Sp. z o.o. są: 

przewozy pasażerskie metrem w Warszawie, które wykonujemy na podstawie umowy 
podpisanej z Zarządem Transportu Miejskiego (ZTM); 
sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego budowy metra w Warszawie.
Działalność tę realizujemy w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy, zgodnie 
z Umową o Zastępstwo Inwestycyjne z 23 stycznia 2003 roku, poprzez nadzór nad 
całością procesu inwestycyjnego, począwszy od etapu przygotowania inwestycji, przez 
organizację i realizację procesu inwestycyjnego aż po rozliczenie zadań;
bieżące utrzymanie i eksploatacja taboru, urządzeń i obiektów metra. 
 

Właścicielem 100% udziałów w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. jest Miasto Stołeczne 
Warszawa. 

1. WŁAŚCICIEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 1.  OWNER AND CORE BUSINESS
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 The core business of Metro Warszawskie Sp. z o.o. covers:

« passenger subway transport in Warsaw on the basis of an agreement signed with  
 the Municipal Transport Authority (Zarząd Transportu Miejskiego - ZTM); 
« performance of a Substitute Investor's function for the construction of subway 
 in  Warsaw. We carry out this activity on behalf and to the benefit of the Capital 
 City of Warsaw in accordance with the Investment Representation Agreement of  
 23 January 2003 by supervising the whole investment processes, starting from 
 investment preparation through investment organisation and execution 
 to  settlements;
 current maintenance and operation of subway rolling stock, equipment and facilities.
 
 100% of shares in Metro Warszawskie Sp. z o.o. is owned by the Capital City of  
 Warsaw. 

 current maintenance and operation of subway rolling stock, equipment and facilities.

«
 in  Warsaw. We carry out this activity on behalf and to the benefit of the Capital 

«
 the Municipal Transport Authority (Zarząd Transportu Miejskiego - ZTM); 
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2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA

ZARZĄD METRA WARSZAWSKIEGO
Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. prowadzi sprawy Spółki w następującym 
składzie: 

Stan na 31 sierpnia 2008 roku:
« Jerzy Lejk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 
« Dorota Popińska - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych i Handlowych
« Grzegorz Ledzion - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji 
« Radosław Żołnierzak - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji 
 
Stan na 31 grudnia 2007 roku:
« Jerzy Lejk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 
« Dorota Popińska - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych i Handlowych
« Grzegorz Ledzion - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji 
« Radosław Żołnierzak - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji 

RADA NADZORCZA 
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Spółki jest Rada Nadzorcza. 
Nowy skład Rady Nadzorczej został powołany w dniu 19 czerwca 2008 roku 
i przedstawia się następująco: 

Stan na 31 sierpnia 2008 roku: 
« Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
« Zbigniew Górski - Członek Rady Nadzorczej 
« Andrzej Kaczkowski - Członek Rady Nadzorczej 
« Krzysztof Kulik - Członek Rady Nadzorczej 
«  Piotr Ber - Członek Rady Nadzorczej 
« Henryk Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej 

Stan na 31 grudnia 2007 roku: 
« Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
« Zbigniew Górski - Członek Rady Nadzorczej 
« Andrzej Kaczkowski - Członek Rady Nadzorczej 
« Krzysztof Kulik - Członek Rady Nadzorczej 
« Krzysztof Kurowski - Członek Rady Nadzorczej 
« Henryk Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej 
 

2. MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARDS
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MANAGEMENT BOARD OF METRO WARSZAWSKIE
The Management Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o. is composed of the follo-
wing members: 

As at 31 August 2008:
« Jerzy Lejk - President of the Management Board, General Director
« Dorota Popińska - Member of the Management Board, Financial and Commercial Director
« Grzegorz Ledzion - Member of the Management Board, Maintenance Director
« Radosław Żołnierzak - Member of the Management Board, Investment Director

As at 31 December 2007:
« Jerzy Lejk - President of the Management Board, General Director 
« Dorota Popińska - Member of the Management Board, Financial and Commercial Director
« Grzegorz Ledzion - Member of the Management Board, Maintenance Director
« Radosław Żołnierzak - Member of the Management Board, Investment Director 

SUPERVISORY BOARD
The authority exercising supervision over the Company’s activity is the Supervisory 
Board. The new Supervisory Board was appointed on 19 June 2008 and was com-
posed of the following members: 

As at 31 August 2008: 
« Andrzej Jakubiak - Chairman of the Supervisory Board 
« Zbigniew Górski - Member of the Supervisory Board
« Andrzej Kaczkowski - Member of the Supervisory Board
« Krzysztof Kulik - Member of the Supervisory Board
« Piotr Ber - Member of the Supervisory Board
« Henryk Pawłowski - Member of the Supervisory Board

As at 31 December 2007: 
« Andrzej Jakubiak - Chairman of the Supervisory Board 
« Zbigniew Górski - Member of the Supervisory Board
« Andrzej Kaczkowski - Member of the Supervisory Board
« Krzysztof Kulik - Member of the Supervisory Board
« Krzysztof Kurowski - Member of the Supervisory Board
« Henryk Pawłowski - Member of the Supervisory Board

« Andrzej Jakubiak
« Zbigniew Górski - Członek Rady Nadzorczej 
« Andrzej Kaczkowski
« Krzysztof Kulik
«  Piotr Ber
« Henryk Pawłowski

« Andrzej Jakubiak
« Zbigniew Górski
« Andrzej Kaczkowski
« Krzysztof Kulik - Członek Rady Nadzorczej 
« Krzysztof Kurowski - Członek Rady Nadzorczej 
« Henryk Pawłowski

« Grzegorz Ledzion
 Radosław Żołnierzak
 Grzegorz Ledzion
 Radosław Żołnierzak
 Grzegorz Ledzion

« Radosław Żołnierzak

« Jerzy Lejk
« Dorota Popińska

« Grzegorz Ledzion Grzegorz Ledzion
 Radosław Żołnierzak
 Grzegorz Ledzion

« Radosław Żołnierzak

« Jerzy Lejk
« Dorota Popińska

« Andrzej Jakubiak
« Zbigniew Górski
« Andrzej Kaczkowski - Member of the Supervisory Board
« Krzysztof Kulik
« Piotr Ber - Member of the Supervisory Board
« Henryk Pawłowski

« Andrzej Jakubiak - Chairman of the Supervisory Board 
« Zbigniew Górski - Member of the Supervisory Board
« Andrzej Kaczkowski - Member of the Supervisory Board
« Krzysztof Kulik
« Krzysztof Kurowski
« Henryk Pawłowski

« Grzegorz Ledzion
« Radosław Żołnierzak

« Jerzy Lejk
« Dorota Popińska

« Grzegorz Ledzion
 Radosław Żołnierzak
 Grzegorz Ledzion
 Radosław Żołnierzak
 Grzegorz Ledzion

« Radosław Żołnierzak

« Jerzy Lejk
 Dorota Popińska« Dorota Popińska
 Grzegorz Ledzion
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3. SCHEMAT ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. są służ-
by, działy i sekcje. Ich pracą kieruje odpowiednio szef służby lub kierownik działu, który 
odpowiada przed Prezesem lub Członkiem Zarządu. 

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny: 

« Rzecznik Prasowy
« Dział Organizacyjny
« Dział Kadr, Płac i Szkolenia
« Dział Prawny
« Dział Doradców
« Dział Promocji
« Dział ds. BHP
« Dział Kontroli Wewnętrznej
« Dział Kontroli Jakości 
« Dział Ochrony Ludności i Informacji Niejawnych 
  - Sekcja ds. Archiwum Zakładowego 
« Rada Naukowo – Konsultacyjna 

Członek Zarządu -  Dyrektor ds. Finansowych i Handlowych:

« Główny Księgowy 
 - Dział Finansowy 
 - Dział Księgowości Rozrachunkowo – Kosztowej 
 - Dział Księgowości Materiałowej i Majątkowej 
 - Sekcja Inwentaryzacji 
« Dział Zamówień Publicznych 
« Dział Administracyjno – Gospodarczy  
« Dział Sprzedaży 
« Dział Zaopatrzenia 
« Dział Informatyki 
« Dział Kontrolingu 
 - Sekcja Kosztorysów 

3. ORGANISATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY
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The main business units of Metro Warszawskie Sp. z o.o. are services, departments and 
sections. They are managed respectively by service or section heads who is responsible 
to the Management Board President or Member.

Management Board President - General Director: 

« Spokesman
« Organisational Department
« Human Resources, Payroll and Training Schemes Department
« Legal Department
« Department of Advisers
« Promotion Department
« Occupational Health and Safety Department
« Internal Audit Department
« Quality Control Department
« Human Protection and Secret Information Department
  - Internal Archives 
« Scientific and Consultation Council 

Management Board Member -  Financial and Commercial Director:

 Chief Accountant
 - Financial Department
 - Settlement and Cost Accounting Department 
 - Material and Asset Accounting Department 
  -    Inventory Section
« Public Procurement Department 
« Administration and Economic Department 
« Sales Department 
« Purchasing Department 
« IT Department 
« Controlling Department 
  - Cost Estimate Section 

« Rzecznik Prasowy
« Dział Organizacyjny« Dział Organizacyjny
« Dział Kadr, Płac i Szkolenia
« Dział Prawny
« Dział Doradców
« Dział Promocji
« Dział ds. BHP
« Dział Kontroli Wewnętrznej
« Dział Kontroli Jakości 
« Dział Ochrony Ludności i Informacji Niejawnych 

« Rada Naukowo – Konsultacyjna 

« Główny Księgowy 

« Dział Zamówień Publicznych 
« Dział Administracyjno – Gospodarczy  
« Dział Sprzedaży 
« Dział Zaopatrzenia 
« Dział Informatyki 
« Dział Kontrolingu 

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

«

 Chief Accountant

«
«
«
«
«
«
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Członek Zarządu  - Dyrektor ds. Inwestycji:

« Dział Planowania i Przygotowania Inwestycji  
 - Sekcja Przygotowania Inwestycji 
 - Sekcja Dokumentacji 
« Dział Geodezji 
« Dział Analiz Realizacji Inwestycji 
« Zespoły Obsługi Kontraktów 

Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji: 

« Szef Służby Linii 
 - Dział Automatyki i Łączności 
 - Sekcja Diagnostyki i Serwisu 
 - Dział Elektrotrakcyjny 
 - Dział Mechaniczny 
 - Dział Towarowo - Budowlany 
  - Sekcja Diagnostyki 
« Szef Służby Taboru 
 - Dział Technologiczny 
 - Dział Przeglądów 
 - Sekcja Przeglądów Okresowych 
 - Dział Remontów 
  - Sekcja Elektryczna 
 - Sekcja Elektroniczna 
  - Sekcja Mechaniczna 
  - Sekcja Pneumatyczna 
 - Dział Techniczny 
 - Sekcja Utrzymania 
  - Sekcja Taboru Pomocniczego 
 - Sekcja Defektoskopii  
« Szef Służby Ruchu 
 - Dział Ruchu 
 - Dział Stacji 
« Stanowisko ds. Bezpieczeństwa 
« Służba Ochrony Metra 
« Dział ds. Ochrony Przeciwpożarowej  
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Management Board President - Investment Director: 

« Investment Planning and Preparation Department 
 - Investment Preparation Section
 - Documentation Section
« Survey Department 
« Investment Analysis Department 
« Contract Service Teams 

Management Board Member - Maintenance Director: 

« Line Service Head 
 - Automatics and Communication Department 
  -    Diagnosis and Maintenance Section 
 - Electrical and Traction Department 
 - Mechanical Department
 - Cargo and Construction Department 
  - Diagnostic Section
« Rolling Stock Service Head 
 - Technological Department
 - Inspection Department
  -    Periodical Service Section 
 - Repairs Department 
  - Electrical Section
  - Electronical Section 
  - Mechanical Section 
  - Pneumatical Section 
 - Technical Department
  - Traffic Maintenance Section
  - Auxiliary Rolling Stock Section 
  - Defectoscopy Section 
 - Traffic Service Head 
 - Traffic Department
 - Station Department
« Security Officer 
« Subway Protection Service 
« Fire Department 

 

« Szef Służby Linii 

  - Sekcja Diagnostyki 
« Szef Służby Taboru 

« Szef Służby Ruchu 

« Stanowisko ds. Bezpieczeństwa 
« Służba Ochrony Metra 
« Dział ds. Ochrony Przeciwpożarowej  

« Dział Planowania i Przygotowania Inwestycji  

« Dział Geodezji 
« Dział Analiz Realizacji Inwestycji 
« Zespoły Obsługi Kontraktów 

«

  - Diagnostic Section
«

 - Traffic Service Head 

«
«
«

«

«
«
«
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 4.1 Kontynuacja prac na bielańskim odcinku metra

Bielański odcinek metra to część pierwszej linii metra rozpoczynający się od stacji A19 
Marymont i biegnący do torów odstawczych za stacją A23 Młociny. Jego długość wynosi 
3,9 kilometra. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2006 roku. 

Budowa końcowego odcinka pierwszej linii metra obejmuje cztery stacje, cztery tunele 
szlakowe i węzeł komunikacyjny Młociny. Inwestycja podzielona jest na trzy etapy, dla 
których prowadzone były trzy postępowania przetargowe. Pierwszy z nich obejmował 
budowę tuneli szlakowych B20 pomiędzy stacją A19 Marymont a stacją A20 Słodowiec 
oraz samej stacji A20 Słodowiec. Drugi etap to budowa tuneli B21 i B22 prowadzących 
do stacji A21 Stare Bielany i A22 Wawrzyszew oraz obu stacji. Ostatni, to tunel szlakowy 
B23 do stacji Młociny, stacja A23 Młociny i węzeł komunikacyjny o tej samej nazwie.

Pierwszy etap prac, czyli budowa stacji A20 Słodowiec oraz tunelu szlakowego B20 
między stacjami A19 Marymont i A20 Słodowiec zakończony został w kwietniu bieżącego 
roku. 23 kwietnia stacja A20 Słodowiec została oddana do ruchu pasażerskiego. Wraz 
z jej oddaniem metro oficjalnie dojechało na Bielany. 

Zakończenie budowy pozostałych trzech stacji, tuneli szlakowych oraz węzła komunika-
cyjnego Młociny zaplanowaliśmy na czwarty kwartał 2008 roku. 

Bielański odcinek metra jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 
nieprzekraczającej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu w ramach Sek-
torowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006. 

 4.2 Druga linia metra – odcinek centralny

W roku 2007 rozpoczęto procedurę przetargową na budowę centralnego odcinka dru-
giej linii metra. Procedura udzielenia zamówienia publicznego na realizację tej inwestycji 
składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich miał na celu wyłonienie wykonawcy Wielo-
branżowego Projektu Koncepcyjnego, drugi etap miał wyłonić wykonawcę projektu bu-
dowlanego oraz robót budowlanych. Centralny odcinek drugiej linii metra łączyć będzie 
Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim. Jego długość to ponad sześć kilometrów, na 
których zostanie zbudowanych siedem stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świę-
tokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński oraz tunel technologiczny 
łączący odcinek z pierwszą linią. 

Procedury przetargowe zostały rozpoczęte w kwietniu 2007 roku, w chwili przekazania 
do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia o jednoetapowym 
konkursie na wykonanie „Uproszczonego Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego re-
alizacji odcinka centralnego drugiej linii metra w Warszawie od Ronda Daszyńskiego do 
Dworca Wileńskiego”. Ukazanie się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
było równoznaczne z ogłoszeniem konkursu. Nagrodą w konkursie było między innymi 
zaproszenie do negocjacji warunków wykonania „Wielobranżowego Projektu Koncepcyj-
nego dla drugiej linii metra na odcinku Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński” oraz 
pełnienie funkcji Generalnego Koordynatora Projektu. Oceny prac uczestników konkur-
su dokonał sąd konkursowy, w którego skład weszli przedstawiciele Miasta Stołecznego 
Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Metra Warszawskiego. Kryteriami wybo-
ru najlepszego projektu były: rozwiązania konstrukcyjne wraz z technologią wykonania 

4. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

  4.1 Continuation of work over the Bielany subway section

The Bielany subway section is part of subway the first line starting from the station A19 
Marymont and running to terminal track behind the A23 Młociny station. It is 3.9 km long. 
The project started in 2006. 

The construction of the final section of the first subway line covers four stations, four tun-
nels and the Młociny junction. The project was divided into three stages subject to three 
tender procedures. The first bid covered the construction of B20 tunnels between the A19 
Marymont station and the A20 Słodowiec station and the very A20 Słodowiec station. The 
second stage consists in the construction of B21 and B22 tunnels leading to the A21 Stare 
Bielany station and the A22 Wawrzyszew station, as well as both stations. The last stage 
covers the construction of the B23 tunnel to the Młociny station, the A23 Młociny station 
and a junction bearing the same name.
The first stage of works, i.e. the construction of the A20 Słodowiec station and the B20 
tunnel between the A19 Marymont station and the A20 Słodowiec station was completed 
in April 2008. On 23 April, the A20 Słodowiec station was opened to passengers, which 
means that subway officially reached Bielany. 

We plan to complete the construction of the remaining three stations, tunnels and the Mło-
ciny junction at the fourth quarter of 2008. 

The Bielany subway section is co-financed from EU funds not exceeding 50% of total 
eligible project expenses under the Sectoral Operational Programme for Transport for 
2004-2006. 

 4.2 The second subway line – central section

In 2007, we commenced tender procedure concerning the construction of the central sec-
tion of the second subway line. The public procurement procedure relating to that project 
was composed of two stages. The first stage consisted in the selection of an author of the 
Multisectoral Conceptual Design and the second stage was to allow for the appointment of 
an author of a construction design and a building works contractor. The central section of 
the second subway line will connect the Daszyński Rondabout with the Wileński Railway 
Station. It is over six kilometre long and will comprise seven stations: Rondo Daszyńskiego, 
Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion and Dworzec Wileński, as well 
as a technological tunnel connecting the section with the first line. 

Tender procedures were commenced in April 2007, when the Office for Official European 
Community Publications was provided with an announcement about a one-stage contest 
to prepare the "Simplified Multisectoral Conceptual Design for the central section of the 
second subway line in Warsaw, from the Daszyński Rondo station to the Dworzec Wileński 
station. The publication of the announcement in the Official Journal of the European Union 
was equal to starting the contest. An award was, for example, an invitation to negotiations 
on terms and conditions for the "Multisectoral Conceptual Design of the second subway 
line at the section from the Daszyński Roundabout to the Wileński Railway Station” and 
the performance of functions of the General Project Coordinator. Documents submitted by 
contest participants were evaluated by a contest jury composed of representatives of the 
Capital City of Warsaw, Municipal Public Transport Authority, and Metro Warszawskie. 
Criteria for the best design selection were as follows: construction solutions with work tech-

4. INVESTMENT ACTIVITY
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robót, walory eksploatacyjne, koszt wykonania Wielobranżowego projektu Koncepcyj-
nego wraz z pełnieniem funkcji Generalnego Koordynatora Projektu w ramach nadzoru 
autorskiego, rozwiązania architektoniczne, oddziaływanie obiektów budowy metra na 
otoczenie. Do konkursu przystąpiło dziesięciu wykonawców. 29 września konkurs został 
rozstrzygnięty. Najwyżej oceniona została praca przygotowana przez Biuro Projektów 
Metroprojekt Sp. z o.o. i AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. Zwycięskie konsorcjum 
w ramach umowy przygotowało Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny dla drugiej linii 
metra na odcinku Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński, który określa szczegółową 
lokalizację przebiegu linii i umiejscowienia stacji, koncepcję architektoniczną i konstruk-
torsko – technologiczną, zakres oddziaływania budowy na środowisko oraz koncepcję 
organizacji ruchu na czas budowy. 

Równolegle do prowadzonego postępowania, 1 czerwca 2007 roku, ogłosiliśmy prze-
targ nieograniczony na wykonanie usług doradczych, polegających na opracowaniu 
ekspertyz i opinii, dotyczących realizacji prac przygotowawczych i projektowych dla 
centralnego odcinka drugiej linii metra. Przetarg wygrało konsorcjum ILF Consulting En-
gineers Polska Sp. z o.o. wraz z IFL Beratende Ingenieure ZT GmbH Austria. Doradca 
jest partnerem Metra od etapu tworzenia Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego 
dla centralnego odcinka drugiej linii metra aż do uzyskania prawomocnego pozwole-
nia na budowę na drugim etapie procedury przygotowania tej inwestycji. Jednocześnie, 
w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia naukowo – technicznego dla realizacji tej 
ważnej inwestycji, korzystamy z doradztwa ekspertów o międzynarodowym doświadcze-
niu. 
18 października 2007 roku ogłoszony został przetarg na „Projekt i budowę drugiej linii 
metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński w Warszawie”. Przetarg 
odbywa się według procedury dialogu konkurencyjnego, w wyniku którego wyłoniony 
zostanie wykonawca robót budowlano – montażowych wraz z wykonaniem projektów 
budowlanych i wykonawczych, zgodnych z zatwierdzonym Wielobranżowym Projektem 
Koncepcyjnym. 

Podstawowe informacje dotyczące odcinka centralnego drugiej linii metra:

« całkowita długość odcinka centralnego to około 6300 m, w tym:
« sześć odcinków szlakowych o łącznej długości 4200 m;
« siedem stacji o łącznej długości z torami odstawczymi oraz pozostałymi obiektami  
 (komory rozjazdów, komory do zawracania, wentylatornie itp.) około 2100 m;
« tunel łącznikowy pomiędzy pierwszą i drugą linią o długości około 500 m;
« połączenie systemów z Centralną Dyspozytornią na Stacji Techniczno - Postojowej  
 Kabaty;
« integracja systemów z pierwszą linią metra. 

 
 4.3 Druga linia metra – odcinek zachodni i wschodni

Wyznaczony przebieg drugiej linii metra, planowany przez władze drogowo - komuni-
kacyjne Warszawy, zakłada poprowadzenie trasy z zachodniej części miasta, z Mor, na 
praską stronę Warszawy. Na odcinku zachodnim drugiej linii metra przewidziane jest 
osiem stacji. Natomiast na odcinkach wschodnio – północnym i wschodnio południowym 
zaplanowanych jest dwanaście stacji. Dla drugiej linii metra powstać mają dwie stacje 
techniczno-postojowe.  

nology, maintenance advantages, cost of the preparation of the Multisectoral Conceptual 
Design, including the performance of the General Project Coordinator's functions under the 
author's supervision, architectonical solutions, environmental impact of subway construc-
tion. The contest was attended by ten contractors. On 29 September, the contest was fini-
shed. The work prepared by Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. and AMC Andrzej M. 
Chołdzyński Sp. z o.o. was assessed as the best one. The winning consortium prepared the 
Multisectoral Conceptual Design of the second subway line, at a section from Daszyński 
Roundabout to the Wileński Railway Station, which defines the detailed location of the line 
and stations, an architectonical, construction and technological concept, the scope of con-
struction environmental impact, as well as traffic organisation during construction works.

Simultaneously to the above procedure, on 1 June 2007, we started an unlimited tender 
for the performance of advisory services consisting in the preparation of expertises and 
opinions on preparatory and design works for the central section of the second subway 
line. The bid was won by the consortium of ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. and 
IFL Beratende Ingenieure ZT GmbH Austria. An advisory is a partner of Metro Warszaw-
skie as of the development of the Multisectoral Conceptual Design for the central section of 
the second subway line through to the receipt of a valid construction permit at the second 
stage of the project preparatory procedure. At the same time, to ensure adequate scientific 
and technical support for that important investment, we take advantage of international 
experts' advice.

On 18 October 2007, we started a bid for the "Design and construction of the second 
subway line from the Rondo Daszyńskiego station to the Dworzec Wileński station in War-
saw”. The bid is conducted on the basis of a competitive dialogue procedure as a result of 
which we will select a contractor for construction and assembly works, including the pre-
paration of building and implementing designs consistent with the approved Multisectoral 
Conceptual Design. 

Key parameters of the central section of the second subway line:

« total length of the central section: 6,300 m, including:
« six sections of 4,200 m in total;
« seven stations of around 2,100 m in total, including terminal track and other facilities  
 (junction chambers, turn-back chambers, ventilation chambers, etc.);
« junction tunnel between the first and second line of around 500 m;
« connection of systems with the Central Control Room in the Technical and Parking 
 Station in Kabaty;
« integration of systems between the first and second subway line.  

 
 4.3 The second subway line – western and eastern section

The defined course of the second subway line, as planned by road and traffic authorities of 
Warsaw, is to run from the western part of the city, from Mory, to the Praga part of War-
saw. The western section of the second subway line is to comprise eight stations. While, an 
east-north section and an east-south section are to include twelve stations. For the second 
subway line, two technical and parking stations are planned.

« całkowita długość odcinka centralnego to około 6300 m, w tym:
« sześć odcinków szlakowych o łącznej długości 4200 m;
« siedem stacji o łącznej długości z torami odstawczymi oraz pozostałymi obiektami  

« tunel łącznikowy pomiędzy pierwszą i drugą linią o długości około 500 m;
« połączenie systemów z Centralną Dyspozytornią na Stacji Techniczno - Postojowej  
 Kabaty;

«
«

«
«

«« integracja systemów z pierwszą linią metra. 

«



16 1716 1716 17

W ramach prowadzonych prac przygotowawczych przy odcinku zachodnim i wschodnim 
drugiej linii metra, Spółka złożyła wnioski o wydanie decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu 
Publicznego oraz o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wykonane 
zostały prace geologiczne, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie 
Studium Wykonalności, Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz aktualizację ustale-
nia stref wpływu budowy metra na budynki. 

 4.4 Centralna Dyspozytornia na Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty

W grudniu 2007 roku, główny wykonawca, z którym Metro Warszawskie Sp. z o.o. pod-
pisało umowę na przeniesienie Centralnej Dyspozytorni, z obiektu położonego kilkanaście 
metrów pod ziemią w okolicach stacji Politechnika, na teren Stacji Techniczno – Postojowej 
Kabaty, oddał obiekt do użytku. 

Nowa Centralna Dyspozytornia obsługuje obecną linię metra oraz jest przygotowana 
do obsługi kolejnych. Została wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia łączności, 
kontroli i sterowania ruchem pociągów oraz w nowoczesną platformę telewizji przemy-
słowej z możliwością oglądania obrazów z całej linii. W nowej dyspozytorni znajduje się 
również sala konferencyjna wyposażona w indywidualne stanowiska komputerowe oraz 
zespół monitorów i ekran wielkoformatowy. Sala z takim wyposażeniem będzie mogła 
być wykorzystywana przez sztab kryzysowy. Sale dyspozytorów: ruchu pociągów, tech-
nicznego, energetycznego i automatyki wyposażone zostały w niezależne klimatyzacje.

 4.5 Budowa przejścia podziemnego 

W 2007 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. przy współudziale PKP PLK S.A wszczęło pro-
cedurę przetargową, wyłoniło wykonawcę oraz podpisało umowę na wykonanie doku-
mentacji „Projekt rozbudowy stacji (układ torowy) PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu 
z przejściem podziemnym dla pieszych łączącym stację metra Dworzec Gdański ze stacją 
PKP Warszawa Gdańska i Żoliborzem”. 

W czerwcu 2008 roku podpisaliśmy Porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Od-
dział Regionalny w Warszawie, dotyczące budowy przejścia podziemnego dla pieszych 
pod torami stacji PKP Warszawa Gdańska, łączącego stację metra Dworzec Gdański 
z peronami stacji kolejowej i południowym Żoliborzem. Porozumienie przedstawia obo-
wiązki stron oraz zobowiązuje strony Porozumienia do ścisłej współpracy i koordyna-
cji zarówno działań, jak i rozwiązań technicznych oraz architektonicznych. Współpraca 
i koordynacja będzie realizowana na każdym etapie: koncepcyjnym, projektowym, prze-
targowym i realizacji robót oraz powykonawczym.
 

 

Under preparatory works at the western and eastern sections of the second subway line, 
the Company filed applications for a decision on the Public Utility Investment Location and 
a decision on environmental conditions. Geological works were completed. Tender proce-
dure for the preparation of the Feasibility Study, the Environmental Impact Report and the 
update of subway construction zones affecting buildings was conducted.

 
 4.4 Central Control Room at the Technical and Parking Station in Kabaty

In December 2007, the general contractor, with which Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
signed an agreement concerning the movement of the Central Control Room from a struc-
ture located dozen meters under ground near the Politechnika station to the Technical and 
Parking Station in Kabaty, commissioned the facilities. 

The new Central Control Room operates the existing subway line and is prepared to ope-
rate subsequent lines. It is equipped with the state-of-art communication, inspection and 
train traffic control equipment and a modern industrial TV platform allowing for viewing 
pictures from the whole line. The new control room also houses a conference room equ-
ipped with individual computer stations and a set of monitors and a large-sized screen. 
Such an equipped room may be used by a crisis management team. Rooms for controllers 
of traffic, technical, power and automatics issues are equipped with independent air-con-
ditioning systems.

 4.5 Construction of an underground passage 

In 2007, Metro Warszawskie Sp. z o.o., together with PKP PLK S.A., commenced tender 
procedure, selected a contractor and signed a contract for the preparation of documenta-
tion "PKP Warszawa Gdańska station (track) expansion design, including an underground 
passage for pedestrians to connect the Dworzec Gdański station with the PKP Warszawa 
Gdańska station and Żoliborz”. 

In June 2008, the Company signed the Agreement with PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
Regional Branch in Warsaw, concerning the construction of an underground passage for 
pedestrians under the track of the PKP Warszawa Gdańska station to connect the Dworzec 
Gdański subway station with railway station platforms and a southern part of Żoliborz. 
The agreement provides for obligations of both parties and obligates them to strictly co-
operate and coordinate both actions, as well as technical and architectonical solutions. 
The cooperation and coordination will refer to each stage: the development of a concept, 
designing, tender procedure, performance of works and as-built activities.
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Metro w Warszawie, według stanu na 31 grudnia 2007 roku, to jedna linia, mierząca 
około dziewiętnaście kilometrów, na którą składało się siedemnaście stacji. 

W 2008 roku, dokładnie 23 kwietnia oddaliśmy do użytku stację A20 Słodowiec, 
pierwszą stację bielańskiego odcinka metra. Wcześniej, zanim nastąpiło oddanie stacji 
A20 Słodowiec, zlikwidowany został ruch wahadłowy na odcinku Plac Wilsona – Ma-
rymont. 

Zakończenie budowy pozostałych trzech stacji, tuneli szlakowych oraz węzła komunika-
cyjnego Młociny zaplanowaliśmy na czwarty kwartał 2008 roku. 

  Dane eksploatowanego odcinka metra według stanu na 31 sierpnia 2008 roku:

« długość linii: około 20 km;
« liczba stacji: 18;
« długość peronów pasażerskich: minimalna 119,178 m - stacja Dworzec Gdański,  
 maksymalna 142,500 m. - stacja Wilanowska;
« liczba wind osobowych: 52; 
« zagłębienie peronu poniżej poziomu terenu: od 6,2 m do 14,4 m; 
« średnia odległość pomiędzy stacjami: 1129 m;
« szerokość toru: 1435 mm;
« minimalny promień łuku toru: 300,00 m;
« typ nawierzchni torowej: nawierzchnia torowa typu klejonego (nawierzchnia bez 
 podkładowa);
« system zasilania: trzecia szyna o napięciu 750V prądu stałego;
« zabezpieczenie ruchu pociągów: system zdalnego sterowania i kontroli dyspozy- 
 torskiej oraz system automatycznego ograniczenia prędkości z sygnalizacją kabi- 
 nową; 
« częstotliwość kursowania: 3-4 minuty w godzinach szczytu;
« prędkość komunikacyjna: 36 km/h;
« czas przejazdu odcinka metra: 32 minuty (odcinek Kabaty – Słodowiec). 

Warszawiacy chętnie korzystają z metra. Powodów jest kilka, a najważniejsze to: szyb-
kość, niezawodność, punktualność, bezpieczeństwo i wygoda. Dobre oceny, jakie wy-
stawiają nam pasażerowie są możliwe dzięki efektywnej pracy zespołu ludzi odpowie-
dzialnych za utrzymanie i obsługę taboru metra, wprowadzanie nowoczesnych rozwią-
zań technicznych, nadzór nad prowadzonymi remontami i organizację ruchu pociągów 
oraz nadzór nad pracą stacji metra. 
 

5. EKSPLOATACJA METRA

As at 31 December 2007, the Warsaw subway is composed of one line of nineteen ki-
lometres with seventeen stations.

In 2008, on 23 April, we commissioned the A20 Słodowiec station, i.e. the first station 
in the Bielany subway line. Earlier, before the A20 Słodowiec station was commissioned, 
we liquidated shuttle traffic at the section Plac Wilsona – Marymont. 

The construction of the remaining three stations, tunnels and the Młociny junction is to be 
completed at the fourth quarter of 2008. 

 Parameters of the subway section as at 31 August 2008:
 
 line length: approximately 20 km;
« number of stations: 18;
« length of passenger platforms: minimum 119.178 m - Dworzec Gdański, 
 maximum 142.500 m - Wilanowska;
« number of passenger lifts: 52; 
« platform depth below the ground level: 6.2 m to 14.4 m; 
« average distance between stations: 1,129 m;
« track width: 1,435 mm;
« minimum track bend radius: 300.00 m;
« type of track surface: tieless;
 power supply system: third rail of 750V direct current voltage;
« train traffic safety: system for remote control and monitoring by traffic controllers,   
 automated speed limitation system with cabin signalling; 
 train run frequency: 3-4 minutes in peak hours;
« travel speed: 36 km/h;
« subway section travel time: 32 minutes (section: Kabaty – Słodowiec).

Inhabitants of Warsaw enjoy travelling by subway. There are several reasons for that, 
but the most important ones are: speed, reliability, punctuality, safety and convenien-
ce. Passengers' opinions are positive thanks to the effective work of team of persons in 
charge of subway rolling stock maintenance and operation, the introduction of modern 
technical solutions, supervision over repairs and traffic organisation, as well as supervi-
sion over subway station operation.
 

5. SUBWAY OPERATION
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 5.1 Służba Linii

Zgodnie z umową użyczenia z dnia 31 grudnia 2002 roku, zawartą pomiędzy Metrem 
Warszawskim Sp. z o.o. a Miastem Stołecznym Warszawa, za obsługę, utrzymanie, 
naprawy i remonty wszystkich instalacji i urządzeń metra oraz torów i konstrukcji obiek-
tów podziemnych i naziemnych odpowiada Służba Linii.

Mając na uwadze wygodę i bezpieczeństwo podróżowania pasażerów, Służba Linii 
Metra Warszawskiego prowadzi bieżące remonty na peronach, stacjach oraz w po-
mieszczeniach służbowych i przeznaczonych do użytku publicznego. Komfort pasa-
żerów oraz łatwy dostęp do informacji traktujemy priorytetowo. W związku z tym, 
Służba Linii w 2007 roku zrealizowała pierwszy etap uruchomienia wizyjnego systemu 
informacji pasażerskiej. W planach na 2008 rok jest kontynuowanie tych prac. Dla 
osób słabowidzących oznakowano dojście do wind oraz zmodernizowano je. Pojawiły 
się nowe przyciski oraz informacja głosowa. Służba Linii rozpoczęła również opraco-
wywanie wymagań technicznych dla drugiej linii metra. 

Rok 2008 będzie dużym wyzwaniem dla pracowników Służby Linii. Poza pracami stan-
dardowymi, które prowadzi na stacjach i peronach metra, Służba Linii przejmie do 
eksploatacji końcowy odcinek pierwszej linii metra. 

 5.1 Line Service

Pursuant to the rental agreement of 31 December 2002 between Metro Warszawskie 
Sp. z o.o. and the Capital City of Warsaw, the Line Service is in charge of the operation, 
maintenance, repairs and overhauls of all subway systems and equipment, as well as 
track and underground and ground facilities.

Taking into consideration the convenience and safety of travelling, the Line Service of 
Metro Warszawskie carries out current repairs at platforms, stations, and internal and 
public premises. Passenger convenience and easy access to information are our priori-
ties. Therefore, in 2007, the Line Service completed the first stage of the activation of a 
visual passenger information system. The works are to be carried on in 2008. Access 
to lifts was marked and modernised to meet the needs of persons with poor sight. New 
buttons and voice information were installed. The Line Service also commenced the de-
velopment of technical requirements of the second subway line. 

2008 will be a year of great challenges for Line Service staff. Apart from standard 
works carried out at subway stations and platforms, the Line Service will take over the 
final section of the first subway line.
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 5.2 Służba Taboru 

Służba Taboru odpowiada za obsługę techniczną taboru pasażerskiego oraz pomocni-
czych środków transportu szynowego, produkcję drobnych części zamiennych i oprzy-
rządowania, obsługę części infrastruktury technicznej Stacji Techniczno - Postojowej, 
opracowywanie dokumentacji technologicznej i przetargowych specyfikacji technicz-
nych, nadzór nad stroną techniczną przeglądów i remontów, wprowadzanie nowator-
skich rozwiązań technicznych i technologicznych związanych z obsługą. 

  Koszt eksploatacji taboru

Na koszty eksploatacji taboru składają się między innymi: części zamienne do wago-
nów i maszyn, ubezpieczenie taboru, koszty materiałów, paliwa, narzędzi, napraw, 
remontów i badań.

Wykonanie kosztów eksploatacji w mln zł. 

WYKONANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI W MLN PLN

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

mln 
zł 8,19 11,00 12,18 10,72 6,77 10,45 14,90 18,05 18,82

 

  

 5.2 Rolling Stock Service

The Rolling Stock Service provides technical service for the passenger rolling stock and 
auxiliary means of rail transport, manufacturing minor spare parts and appliances, ma-
intenance of a part of technical infrastructure of the Technical and Parking Station, deve-
lopment of technological documentation and tender technical specifications, supervision 
over the technical side of check-ups and overhauls, introduction of innovative technical 
and technological solutions connected with the rolling stock service.

  Rolling stock operation cost

Costs of rolling stock operation comprise among others: spare parts for cars and ma-
chinery, rolling stock insurance, costs of materials, fuel, tools, repairs, overhauls and 
reviews.

Actual costs of operation in PLN million 

ACTUAL COSTS OF OPERATION IN PLN MILLION

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

million 
PLN 8.19 11.00 12.18 10.72 6.77 10.45 14.90 18.05 18.82
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 Car-kilometres

A car-kilometre is a settlement unit used to assess transport operations carried out by the 
subway (the number of cars multiplied by the number of kilometres they travelled).

        Car-kilometres with passengers (without technical runs) in 2007: 18,740,038.6 

In 2007, 33 trains operated in the Warsaw subway travelled 3,326,159.50 km in total. 
As of the inauguration of the capital city’s subway, in April 1995, all our trains travelled 
the distance of 28,451,138.10 km in total.

Wozokilometry z pasażerami 
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Passenger transport 
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 Wozokilometry

Wozokilometr to jednostka rozliczeniowa służąca ocenie pracy przewozowej wykona-
nej przez metro (iloczyn liczby wagonów i przejechanych przez nie kilometrów).

           Wozokilometry z pasażerami (bez przejazdów technicznych) w 2007 roku: 18 740 038,6 
 

Łącznie 33 pojazdy eksploatowane w warszawskim metrze przejechały w 2007 roku 
3 326 159,50 kilometrów. W sumie od otwarcia stołecznego metra, w kwietniu 1995 
roku do końca 2007 roku, wszystkie pojazdy pokonały dystans 28 451 138,10 kilome-
trów.
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 Awaryjność

Liczba awarii pociągów metra w roku 2007 w porównaniu do lat poprzednich przed-
stawia się następująco: 

Awarie pociągów metra 

Awarie pociągów metra 
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 Breakdown rate

The number of subway train breakdowns in 2007, as compared to previous years, was 
as follows:

Breakdowns of subway trains 

Breakdowns of subway trains

Rok Wozokilometry 
w 10 tys. km

Liczba 
zjazdów

Wskaźnik zjazdów na 
10 tys. wozokm

1998 615,28 715,00 1,16
1999 659,34 633,00 0,98
2000 720,28 807,00 1,12
2001 1 057,31 778,00 0,73
2002 1 126,70 610,00 0,54
2003 1 262,94 734,00 0,58
2004 1 400,82 589,00 0,42
2005 1 629,97 476,00 0,30
2006 1 688,89 475,00 0,28
2007 1 883,13 576,00 0,31

Awarie pociągów metra
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Year Car-kilometres in 
10,000 km

Number of "returns to 
depot"

Ratio of "returns to depot" 
per 10,000 car-kilometres

1998 615.28 715.00 1.16
1999 659.34 633.00 0.98
2000 720.28 807.00 1.12
2001 1 057.31 778.00 0.73
2002 1 126.70 610.00 0.54
2003 1 262.94 734.00 0.58
2004 1 400.82 589.00 0.42
2005 1 629.97 476.00 0.30
2006 1 688.89 475.00 0.28
2007 1 883.13 576.00 0.31



W 2007 roku przy wzroście o 12,08% liczby przejechanych wozokilometrów, wskaźnik zjaz-
dów na 10 000 wozokilometrów zwiększył się o 10,71%. Minimalny wzrost wskaźnika zjazdów 
spowodowany był wprowadzeniem do eksploatacji trzydziestu nowych wagonów pośrednich 
serii „81”, które w czasie eksploatacji początkowej miały zwiększoną usterkowość. 
 
Przeglądy i remonty

Kolejne wagony serii „81” osiągnęły w roku 2007 całkowity przebieg przekraczający 
milion kilometrów, co spowodowało zakwalifikowanie ich do remontu wynikającego 
z zaleceń producenta. 

Pracownicy Służby Taboru wykonali w 2007 roku następującą liczbę przeglądów 
i remontów taboru metra:

« Tabor serii „81”: 

• PK (przegląd kontrolny, codzienny)    - 3 686 pociągów
• PO (przegląd okresowy, co 5 - 7 tys. km)    - 148 pociągów
• PD (przegląd dodatkowy, co 25 - 35 tys. km)  - 19 pociągów
• R1 (remont, co 50 - 70 tys. km)     - 60 wagonów
• R2 (remont, co 220 - 260 tys. km)    - 11 wagonów
• G1 (naprawa główna, co 910 - 1130 tys. km)   - 14 wagonów 

Roczny średni przebieg pojazdu serii „81” to około - 72 998,21 kilometrów.

« Tabor typu Metropolis:

• PK (przegląd kontrolny, co 2 tygodnie)    - 346 pociągów
• PO (przegląd okresowy, co 23,75 – 26,25 tys. km) - 68 pociągów
• PD (przegląd dodatkowy, co 95,00 – 105,00 tys. km)  - 16 pociągów
• R1 (remont, co 190,00 – 210,00 tys. km)     - 1 pociąg
• R2 (remont, co 380,00 – 420,00 tys. km)    - 0 pociągów
• R3 (remont, co 760,00 - 840,00 tys. km)    - 1 pociąg 

Roczny średni przebieg pojazdu typu Metropolis to około – 123 954,80 kilometrów.

  
W styczniu 2007 roku warszawskie metro dysponowało 168 wagonami, skonfigurowa-
nymi w piętnaście pociągów czterowagonowych serii „81” i osiemnaście pociągów sze-
ściowagonowych typu Metropolis. W okresie od kwietnia 2006 roku do grudnia 2007 
roku firma JSC „Metrowagonmash” z Mitishi dostarczyła 30 wagonów pośrednich, co 
pozwoliło na wydłużenie pociągów czterowagonowych do sześciowagonowych.

Struktura taboru metra przedstawiała się następująco (stan na 31 grudnia 2007 roku):

« Tabor serii „81”:
• rok produkcji 1989      - 10 wagonów 
• rok produkcji 1994       - 32 wagony
• rok produkcji 1997       - 18 wagonów 
• rok produkcji 2007      - 30 wagonów 
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In 2007, given the growth of the number of car-kilometres travelled by 12.08%, the ratio 
of "returns to depot" per 10,000 car-kilometres increased by 10.71%. The minimum 
growth of the ratio of "returns to depot" was caused by commissioning thirty new indi-
rect cars of "81" series, whose defect rate was bigger at the beginning.
  
Check-ups and overhauls

In 2007, subsequent “81” series cars reached the total run in excess of 1 million kilome-
tres which resulted in qualifying those for overhaul under the manufacturer’s recommen-
dations. 

In 2006, the employees of the Rolling Stock Service completed the following number of 
check-ups and overhauls of subway rolling stock:

« "81" series stock: 

• PK (control check-up, daily)      - 3,686 trains
• PO (periodical check-up, every 5 – 7 thousand km)   - 148 trains
• PD (additional check-up, every 25 – 35 thousand km)  - 19 trains
• R1 (overhaul, every 50 – 70 thousand km)    - 60 cars
• R2 (overhaul, every 220 – 260 thousand km)    - 11 cars
• G1 (major overhaul, every 910 – 1,130 thousand km)   - 14 cars

An average yearly run of an "81" series car is around 72,998.21 km.

« Metropolis rolling stock:

• PK (control check-up, every 2 weeks)               - 346 trains
• PO  (periodical check-up, every 23.75 – 26 thousand km)  - 68 trains
• PD (additional check-up, every 95.00 – 105 thousand km)  - 16 trains
• R1 (overhaul, every 190.00 – 210 thousand km)     - 1 train
• R2 (overhaul, every 380.00 – 420 thousand km)    - 0 trains
• R3 (overhaul, every 760.00 - 840 thousand km)    - 1 train

An average yearly run of a Metropolis train is around 123,954.80 km.

In January 2007, the Warsaw subway owned 168 cars forming fifteen four-car trains 
of "81" series and eighteen six-car Metropolis trains. In a period from April 2006 to 
December 2007, JSC "Metrowagonmash” from Mitishi delivered 30 intermediate cars, 
which allowed for the prolongation of four-car trains to six-car trains.

The structure of subway rolling stock was as follows (as at 31 December 2007):

« "81" series:
• manufacturing year 1989       - 10 cars
• manufacturing year 1994        - 32 cars
• manufacturing year 1997        - 18 cars
• manufacturing year 2007       - 30 cars

«

«

«

«

«

«
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Razem: 90 sztuk wagonów, skonfigurowanych w dwanaście pociągów sześciowagono-
wych oraz trzy pociągi czterowagonowe obsługujące ruch wahadłowy między stacjami 
Plac Wilsona i Marymont.

« Tabor typu Metropolis: 
• rok produkcji 2000       - 24 wagony 
• rok produkcji 2001       - 24 wagony 
• rok produkcji 2002       - 30 wagonów
• rok produkcji 2004       - 18 wagonów
• rok produkcji 2005       - 12 wagonów

Razem: 108 sztuk wagonów, skonfigurowanych w osiemnaście pociągów sześciowago-
nowych. 

W 2007 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. posiadało w sumie 198 wagonów zesta-
wionych w 33 pociągi. 

Pod koniec 2006 roku Zarząd Metra podjął decyzję o zakupie pięciu sześciowago-
nowych pociągów do obsługi pierwszej linii metra. Pierwszy pociąg pojawił się na 
początku sierpnia 2008 roku. Po realizacji kontraktu, pierwsza linia będzie docelowo 
obsługiwana przez 228 wagonów złożonych w 38 składów. 

Planuje się, że tabor kursujący centralnym odcinkiem drugiej linii metra – zanim zosta-
ną oddane do eksploatacji STP Mory i STP Kozia Górka – będzie obsługiwany z STP 
Kabaty. Spowoduje to bardzo istotne zwiększenie liczby taboru. Wobec planowanego 
zwiększenia liczby zadań, w 2007 roku zlecono wykonanie Koncepcji funkcjonalnej 
zagospodarowania terenu Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty. Jednocześnie ogło-
szony został przetarg na projekt i budowę układu torowego Głowicy Zachodniej Stacji 
Techniczno - Postojowej Kabaty, która pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie 
infrastruktury Stacji. 
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Total: 90 cars forming twelve six-car trains and three four-car trains operating on 
a shuttle basis between Plac Wilsona and Marymont stations.

« Metropolis rolling stock:
• manufacturing year 2000       - 24 cars
• manufacturing year 2001       - 24 cars
• manufacturing year 2002       - 30 cars
• manufacturing year 2004       - 18 cars
• manufacturing year 2005       - 12 cars

Total: 108 cars forming eighteen six-car trains. 

In 2007, Metro Warszawskie Sp. z o.o. owned 198 cars forming 33 trains in total. 

As at the end of 2006, the Management Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o. deci-
ded to buy five six-car trains to operate the first subway line. The first train was delivered 
in the begining August 2008. After the contract is completed, the first line will be opera-
ted by 228 cars forming 38 trains. 

It is planned that rolling stock running at the central section of the second subway line – 
before STP Mory and STP Kozia Górka are commissioned – will be operated from STP 
Kabaty. This will significantly increase the quantity of rolling stock. Since the number of 
tasks is to be increased, in 2007, it was recommended to prepare a functional concept of 
the management of the Technical and Parking Station in Kabaty. At the same time, a bid 
for the design and construction of track system of the Western Head of the Technical and 
Parking Station in Kabaty was started to make the utilisation of the station infrastructure 
more effective.

« «
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 5.3 Służba Ruchu

Służba Ruchu odpowiada za obsługę przewozów pasażerskich, organizację ruchu 
pociągów i nadzór nad pracą stacji metra. 

Jednym z najistotniejszych obowiązków pracowników Służby Ruchu jest obsługa, 
spełniającej wszystkie współczesne wymogi bezpieczeństwa, Centralnej Dyspozy-
torni. Nowa Centralna Dyspozytornia pozwala na prowadzenie ruchu pociągów na 
pierwszej linii oraz jest przygotowana pod kątem obsługi kolejnych linii. 

Stanowisko dyspozytora ruchu jest zdublowane i wyposażone w:
« komputerowy system zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej ruchu po- 
 ciągów, który:
  - umożliwia nadzór nad ruchem pociągów dzięki zobrazowaniu stanu 
  ruchowego oraz stanu urządzeń systemu sterowania ruchem,
  - umożliwia zdalne sterowanie zewnętrznymi urządzeniami zabezpieczenia 
  ruchu,
  - sygnalizuje stany usterkowe urządzeń systemów;
« system telewizji przemysłowej zbudowany jako światłowodowy, modularny 
 system transmisji sygnału wideo i danych. System monitoruje strefy o podwyż- 
 szonym stopniu zagrożenia i zapewnia transmisję „on-line” do Centralnej 
 Dyspozytorni oraz do stanowiska dyżurnego policji;
« system łączności przewodowej i bezprzewodowej, który obejmuje swoim 
 zasięgiem tunele metra oraz wszystkie stacje;
« system bezpośredniej łączności z brygadami ratownictwa technicznego, 
 policją, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym;
« systemy zdalnego sterowania urządzeniami technicznymi i energetycznymi;
« system sygnalizacji pożarowej zapewniający monitoring pożarowy 
 w Centralnej Dyspozytorni, w siedzibie Zakładowej Służby Ratowniczej oraz
  transmisję sygnału do Państwowej Straży Pożarnej. System wykrywa pożar w jego
 początkowej fazie, uruchamia systemy gaśnicze i urządzenia oddymiające 
 oraz steruje drzwiami przeciwpożarowymi, windami i schodami ruchomymi.

Wszystkie informacje nadchodzące z poszczególnych obiektów do Dyspozytorni 
oraz wszystkie polecenia wydawane przez dyspozytora są przedstawiane na moni-
torze w postaci tekstowych list dialogowych, a następnie - wraz z informacją o pracy 
wszystkich urządzeń - archiwizowane cyfrowo.

Dzięki danym przesyłanym do Służby Ruchu, możemy z dużym przybliżeniem osza-
cować, ilu pasażerów przewozi metro. Każdego dnia, przy użyciu liczników przejść 
w bramkach Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy, prowadzone są pomiary liczby 
pasażerów wchodzących na stacje. Wskazania liczników określiły liczbę wejść na 
stacje na 108 141 975 osób w całym roku 2007. Rzeczywista liczba przewiezionych 
pasażerów jest większa szacunkowo o 5% (należy uzupełnić dane o osoby omijające 
bramki biletowe). Przyjmujemy, że w roku 2007 Metro Warszawskie Sp. z o.o. prze-
wiozło szacunkowo około 113,5 miliona pasażerów. 
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 5.3  Traffic Service

Traffic Service is in charge of the operation of passenger transport, the organisation of 
train traffic and supervision over subway stations.

One of the most important duties of Traffic Service employees is to operate the Central 
Control Room in such a manner so that to meet all contemporary safety requirements. 
The new Central Control Room allows for running train traffic in the first line and is pre-
pared to operate further lines.

There are two traffic controller workstations equipped with:
« computer remote control system and train dispatch system, which:
  - enables the supervision over train traffic by illustrating traffic status and 
  the condition of traffic control system equipment,

 - allows for the remote control of external traffic security equipment,
  - signals defects to system equipment;
« industrial television system built as a light fibre modular system of video
 and data signal transmission. The system monitors zones of increased risk and 
 transmits information on-line to the Central Control Room and a police station onduty;

wire and wireless communication system covering subway tunnels and 
 all stations;

system of direct communication with technical rescue teams, police, fire
  brigade and emergency ambulance service;
« technical and power equipment remote control systems;
« fire signalling system ensuring fire monitoring at the Central Control Room, at the
 Internal Rescue Service premises and transmitting a signal to the National Fire
  Brigade. The system detects fire at the initial stage, activates extinguishing 
 systems and desmoking equipment, and controls fire exit doors, lifts and escalators.

«

«

«

«

«

«

«

« industrial television system built as a light fibre modular system of video
 and data signal transmission. The system monitors zones of increased risk and 

«
 Internal Rescue Service premises and transmitting a signal to the National Fire

«
  brigade and emergency ambulance service;

All information coming from particular structures to the Control Room and all instructions 
made by a controller are presented in the screen in the form of text dialogue lists, and 
then archived digitally, together with information about the operation of all devices.

Thanks to data sent to the Traffic Service, we are able to greatly estimate how many pas-
sengers are transported by subway. Every day, using passage counters in the turnstiles 
of the Fee Collection System, the number of passengers entering stations is measured. In 
2007, subway stations were entered by 108,141,975 persons in total. The actual number 
of passengers transported is bigger by approximately 5% (including persons who omit 
turnstiles). We assume that, in 2007, Metro Warszawskie Sp. z o.o. transported around 
113.5 million of passengers. 
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Maksymalne dzienne liczby przewiezionych pasażerów w 2007 roku

Zestawienie porównawcze szacunkowej liczby przewiezionych pasażerów w kolejnych latach 
1995 - 2007 (w milionach) 
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Maximum daily number of passengers transported in 2007

 

Comparison of the estimated number of passengers transported in consecutive 
in 1995 - 2007 (million)

MAKSYMALNE DZIENNE LICZBY PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW
Liczba zarejestrowanych 
wejść na stację (w tys.)

Szacunkowa liczba pasażerów metra 
(w tys.)

Dzień roboczy 445 467
Sobota 275 289

Niedziela 182 191

Przewozy pasażerów 1995 - 2007
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Passenger transport 1995 - 2007
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MAXIMUM DAILY NUMBER OF PASSENGERS
Number of registered 

entrances to stations ('000)
Estimated number of subway 

passengers ('000)
Working day 445 467

Saturday 275 289
Sunday 182 191
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Dynamika rocznych przewozów

Liczba pasażerów na poszczególnych stacjach w 2007 roku w milionach osób 
w porównaniu do roku 2006 (uwaga: suma szacunkowa = do podanych wielkości dodano 5% 

uwzględniając osoby omijające bramki biletowe) 
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Rate of growth of yearly passenger transport

The number of passengers at particular stations in 2007 (million of persons) 
comparing to 2006 (note: estimated sum = including 5% 

of persons omitting turnstiles) 

Dynamika rocznych przewozów w metrze
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

   2006                                      2007
Stacja Nazwa stacji Suma Suma 

szacunkowa
Suma Suma 

szacunkowa
A1 Kabaty 5,00 5,25 5,13 5,38
A2 Natolin 4,80 5,05 4,86 5,10
A3 Imielin 4,80 5,04 4,97 5,22
A4 Stokłosy 4,08 4,29 4,30 4,52
A5 Ursynów 3,73 3,91 3,70 3,88
A6 Służew 5,72 6,01 6,08 6,38
A7 Wilanowska 6,73 7,07 6,95 7,30
A8 Wierzbno 3,85 4,04 4,10 4,31
A9 Racławicka 3,69 3,88 3,83 4,02
A10 Pole Mokotowskie 6,39 6,71 6,67 7,01
A11 Politechnika 9,46 9,93 10,10 10,60
A13 Centrum 14,28 14,99 15,58 16,35
A14 Świętokrzyska 4,93 5,17 5,45 5,72
A15 Ratusz Arsenał 8,99 9,44 10,21 10,72
A17 Dworzec Gdański 5,00 5,26 5,40 5,67
A18 Plac Wilsona 9,28 9,75 10,00 10,50
A 19 Marymont 0,0055 0,0058 0,83 0,87

Suma 100,74 105,78 108,14 113,55

Dynamika rocznych przewozów w metrze
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

                    2006                                      2007
Station Station name Sum Estimated 

sum
Sum Estimated 

sum
A1 Kabaty 5.00 5.25 5.13 5.38
A2 Natolin 4.80 5.05 4.86 5.10
A3 Imielin 4.80 5.04 4.97 5.22
A4 Stokłosy 4.08 4.29 4.30 4.52
A5 Ursynów 3.73 3.91 3.70 3.88
A6 Służew 5.72 6.01 6.08 6.38
A7 Wilanowska 6.73 7.07 6.95 7.30
A8 Wierzbno 3.85 4.04 4.10 4.31
A9 Racławicka 3.69 3.88 3.83 4.02
A10 Pole Mokotowskie 6.39 6.71 6.67 7.01
A11 Politechnika 9.46 9.93 10.10 10.60
A13 Centrum 14.28 14.99 15.58 16.35
A14 Świętokrzyska 4.93 5.17 5.45 5.72
A15 Ratusz Arsenał 8.99 9.44 10.21 10.72
A17 Dworzec Gdański 5.00 5.26 5.40 5.67
A18 Plac Wilsona 9.28 9.75 10.00 10.50
A 19 Marymont 0.0055 0.0058 0.83 0.87

Total 100.74 105.78 108.14 113.55
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Porównanie liczby wydarzeń wpływających na ruch pociągów metra 
w latach 2005 - 2007

W roku 2007 odnotowaliśmy zwiększoną liczbę usterek w stosunku do lat ubiegłych. 
Przyczyny związane były między innymi większą liczbą pociągów kursujących na 
eksploatowanej linii metra. Do ruchu oddaliśmy trzydzieści nowych wagonów, które 
w okresie "eksploatacji początkowej" miały zwiększoną usterkowość. 
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Comparison of the number of incidents influencing subway train traffic 
in 2005 - 2007

In 2007, the Company recorded the increased number of defects as compared to 
previous years. This resulted, inter alias, from the bigger number of trains running 
along the subway line. We commissioned thirty new cars which were subject to 
a bigger defect rate during their initial operation.

PRZYCZYNA
LICZBA PRZYPADKÓW

2005 2006 2007 

Wypadek z człowiekiem 1 1 3

Awaria rozjazdu – 
zwrotnicy 1 2 4

Usterka pociągu 282 248 356

Awaria zasilania 1 1 3

Zalanie stacji - ulewa 0 0 0

Przyczyny techniczne 51 124 135

Podejrzenie podłożenia 
ładunku wybuchowego 7 5 3

Ograniczenia prędkości 0 1 2

Wtargnięcie na torowisko 0 1 2

Inne 1 4 1

SUMA 344 387 509

REASON
NUMBER OF INCIDENTS

2005 2006 2007
Accident involving a 

human being 1 1 3

Failure of crossover – 
switch 1 2 4

Train defect 282 248 356

Power supply failure 1 1 3

Station flooding – 
downpour 0 0 0

Technical reasons 51 124 135

Suspected planting of 
explosives 7 5 3

Speed limit 0 1 2

Sudden entry into the 
track 0 1 2

Other 1 4 1

TOTAL 344 387 509
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Bezpieczeństwo pasażerów w metrze jest dla nas najważniejsze. Naszym celem jest 
eliminowanie ryzyka zdarzeń i utrzymywanie go na najniższym możliwym pozio-
mie. Obszary jego występowania są sukcesywnie eliminowane i łagodzone, dzięki 
kompleksowemu monitorowaniu wszystkich obiektów metra i sprawnemu zarządza-
niu na wszystkich poziomach funkcjonowania. 

Wszystkie włączone do ruchu stacje wyposażone zostały, między innymi, w żółte 
telefony łączące użytkowników metra z obsługą stacji, system monitoringu oraz tak 
zwane punkty alarmowe wyposażone w wideofon i przycisk alarmowy. Istotnym 
elementem wyposażenia stacji są automatyczne defibrylatory, które umieszczone zo-
stały w miejscach ogólnodostępnych, aby nieść pomoc w nagłych wypadkach. 

Według danych zgłoszonych przez wartowników Służby Ochrony Metra w 2007 
roku zidentyfikowano 811 wydarzeń zaistniałych na stacjach metra oraz na terenie 
Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty. 

Wśród nich odnotowaliśmy:
« 242 wydarzenia, które wymagały interwencji pogotowia ratunkowego 
 (najczęściej były to kontuzje i zasłabnięcia);
« 3 alarmy o podłożeniu materiałów wybuchowych;
« 5 przypadków usiłowania popełnienia samobójstwa;
« 15 bójek pomiędzy pasażerami;
« 69 przypadków niewłaściwego zachowania osób w stanie nietrzeźwym;
« 21 wydarzeń związanych z zagarnięciem mienia (dotyczyły one przede   
 wszystkim gaśnic w wagonach metra, paneli sterujących wind peronowych, itp.); 
« 442 wydarzenia związane z dewastacją (między innymi uszkodzenia bramek  
 ewakuacyjnych);
« 22 awarie, zużycia, uszkodzenia. 

Wartownicy Służby Ochrony Metra przekazali Policji Metra Warszawskiego 
32 sprawców różnego typu wykroczeń. 

Na bezpieczeństwo w metrze mają wpływ wszyscy pracownicy Spółki w zależności 
od specjalności, stanowiska i funkcji. Wszyscy pracownicy Metra Warszawskiego 
poddawani są regularnym szkoleniom. W czerwcu 2007 roku 161 pracowników 
Metra odbyło szkolenie z powszechnej samoobrony ludności. W programie szko-
lenia uwzględniono problematykę dotyczącą zagrożeń rejonu, zakładu pracy, śro-
dowiska, zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia, a także udzielania 
pomocy poszkodowanym. Przeprowadziliśmy również szkolenie doskonalące dla 
kierowniczej kadry firmy, członków zespołu zarządzania kryzysowego, zespołu ds. 
ewakuacji oraz komendantów formacji obrony cywilnej z zakresu zagrożeń terrory-
stycznych. 
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6. BEZPIECZEŃSTWO

Subway passenger security is the most important issue for us. Our goal is to eliminate 
the risk of incidents and maintain it as small as possible. Risk areas are successively 
eliminated and mitigated through complex monitoring of all subway facilities and 
management at all subway operational levels.

All operating stations are equipped with yellow telephones allowing for the commu-
nication between subway users and station service, monitoring system and so called 
alarm points with videophone and alarm button. An important element of station 
equipment are automated defibrillators located at generally accessible places to aid 
in case of emergency.

As reported by the subway Protection Service, in 2007, guards identified 811 inci-
dents at subway stations and the Technical and Parking Station in Kabaty. 

Incidents comprised:
« 242 incidents subject to emergency ambulance intervention (usually injuries 
 and collapses);
« 3 explosive alarms;
« 5 suicide attempts;
« 15 passenger scuffles;
« 69 cases of inadequate behaviour of the drunk;
« 21 theft incidents (mainly with regard to extinguishers in subway cars, control  
 panels in lifts, etc.); 
« 442 devastation incidents (including rescue exit damage);
 22 failures, tear and wear and damages. 

Guards of the subway Protection Service handed over 32 perpetrators of various 
offences to the Police of the Warsaw Subway.

Subway security is influenced by all employees, depending on their speciality, po-
sition and functions. All employees of the Company undergo regular training. In 
June 2007, 161 subway employees were trained on common self-defence. Training 
covered threats relating to the region, workplace, environment, rules of proceeding, 
as well as first aid. The Company also held training for its management, members 
of a crisis management team, a rescue team and heads of civil defence on threats 
accompanying acts of terror.
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7. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE

W roku 2007 działalność informacyjna Metra Warszawskiego Sp. z o.o. skupiona była 
wokół budowy odcinka bielańskiego oraz planowanej drugiej linii metra. 

We współpracy z Bielańskim Ośrodkiem Kultury, Metro Warszawskie Sp. z o.o. zorga-
nizowało wystawę poświęconą inwestycji bielańskiej. Wystawę można było oglądać od 
czerwca do końca sierpnia 2007 roku. Celem tego projektu była integracja z mieszkań-
cami Bielan poprzez stworzenie bezpośredniego dostępu do projektów poszczególnych 
stacji metra, terenu wokół stacji oraz tuneli szlakowych. 

We wrześniu 2007 roku, po raz pierwszy, mieszkańcy Warszawy mieli okazję obejrzeć 
teren nowo powstającej stacji metra A20 Słodowiec. Kilkuset warszawiaków zwiedziło 
zarówno niewykończone jeszcze perony, jak i obejrzało pomieszczenia, które po otwar-
ciu stacji będą dla mieszkańców niedostępne. 

Jednocześnie, wraz z pracami przy drugiej linii metra, prowadziliśmy akcje informacyjne 
dla mieszkańców Warszawy oraz spotkania z jednostkami i firmami mającymi wpływ na 
realizację i tempo budowy. 4 października 2007 roku, w Kinie Praha, na terenie Dziel-
nicy Praga Północ, odbyła się konferencja prasowa, którą zorganizowaliśmy wspólnie 
z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Podczas konferencji zaprezentowany został 
Uproszczony Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny odcinka centralnego drugiej linii metra 
w Warszawie – zwycięzca ogłoszonego przetargu. 

Po raz kolejny Metro Warszawskie Sp. z o.o. i Koło Miłośników Metra z okazji Dni 
Transportu Publicznego zorganizowało Dzień Otwarty Stacji Techniczno – Postojowej na 
Kabatach. Zwiedzanie, niedostępnych na co dzień dla pasażerów obiektów metra takich, 
jak elektrowozownia czy dyspozytornia zarządzającego ruchem pociągów, jest jedną 
z największych atrakcji dla odwiedzających nasz teren. 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. kontynuuje współpracę z bielańskim Domem Dziecka 
nr 1 imienia Maryny Falskiej wspierając rzeczowo i finansowo wychowanków tej placów-
ki. Spółka udzieliła również pomocy finansowej Towarzystwu Opieki na Ociemniałymi 
– Zakładowi Dla Niewidomych w Laskach. Część szkoły podstawowej Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Laskach spłonęła w skutek pożaru. Mamy nadzieję, że nasze wspar-
cie chociaż w niewielkim stopniu pomogło dzieciom wrócić do nauki i nowej szkoły.

Od czterech lat Metro Warszawskie Sp. z o.o. współpracuje z programem „Pociąg do 
sztuki” promującym kulturę w przestrzeni miejskiej. Podobnie, jak w latach ubiegłych, 
w 2007 roku w czterech galeriach na stacjach metra: Wilanowska, Centrum, Święto-
krzyska i Marymont prezentowaliśmy prace młodych artystów, amatorów oraz dzieci. 
W wakacje 2007 roku, galeria na stacji Marymont rozpoczęła swoją oficjalną działal-
ność. Karol Radziszewski i Piotr Wachowski byli artystami, którzy jako pierwsi zmierzyli 
się z przestrzenią tej stacji. Po raz pierwszy Zarząd Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 
oraz „Pociąg do sztuki” uruchomił galerię w siedzibie Spółki. Pierwszą prezentowaną 
wystawą, były prace „Obrazy przywiezione w walizce” Joanny Szumskiej.
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7. INFORMATION AND PROMOTION ACTIVITIES

In 2007, information activities of Metro Warszawskie Sp. z o.o. focused on the construc-
tion of a Bielany section and the planned second subway line. 

Together with the Bielany Cultural Centre, Metro Warszawskie Sp. z o.o. organised an 
exhibition on the Bielany project. The exhibition was open from June to the end of August 
2007. The purpose was to get integrated with Bielany inhabitants by establishing a direct 
access to designs of particular subway stations, surrounding sites and tunnels.

In September 2007, for the first time, Warsaw inhabitants could see the site of a newly 
constructed subway station in A20 Słodowiec. Several hundred of Warsaw inhabitants 
visited both still unfinished platforms, as well as rooms that will not be available thereto 
after the station is opened.

At the same time, while working over the second subway line, we conducted information 
actions for Warsaw population and hold meetings with units and companies having an 
impact on construction works and the progress thereof. On 4 October 2007, a press con-
ference organised together with the Office of the Capital City of Warsaw was held in the 
Praha Cinema, in the district of Praga Północ. During the conference, a Simplified Mul-
tisectoral Conceptual Design of the central section of the second subway line in Warsaw 
– the winner of the bid – was presented. 

On the occasion of the Public Transport Days, Metro Warszawskie Sp. z o.o. and the 
Association of Subway Enthusiasts organised Open Days of the Technical and Parking 
Station in Kabaty. Visiting facilities that are normally inaccessible to passengers, like elec-
trical car house or a train traffic controller room, is the biggest attraction for our visitors.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. carries on the cooperation with the Bielany Orphanage 
No. 1 named after Maryna Falska by providing tangible and financial support to children 
brought up there. The Company also provided financial aid to Towarzystwo Opieki na 
Ociemniałymi – Zakład Dla Niewidomych in Laski (Blind Care Centre). A part of a prima-
ry school of the Training and Educational Centre in Laski was burnt during fire. We hope 
that our support helped children to come back to learning and new school at least to a 
small extent.

For four years, Metro Warszawskie Sp. z o.o. has been cooperating with the program-
me "Pociąg do sztuki" (art attraction) promoting culture in urban conditions. Similarly to 
previous years, in 2007, four galleries in the following subway stations: Wilanowska, 
Centrum, Świętokrzyska and Marymont presented works of young artists, amateurs and 
children. In summer 2007, the gallery at the Marymont station commenced its official ac-
tivity. Karol Radziszewski and Piotr Wachowski were the first artists who stood up to the 
station space. For the first time, the Management Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
and "Pociąg do sztuki” launched a gallery at the Company's office. The first exhibition 
presented works entitled "Obrazy przywiezione w walizce” by Joanna Szumska.

 



W maju 2007 roku, zostało przeprowadzone coroczne badanie zadowolenia pasa-
żerów warszawskiego metra z usług przewozowych i okołoprzewozowych. Badani 
mogli również wypowiedzieć się na temat zmian, które ich zdaniem warto wpro-
wadzić w metrze. Gromadzenie opinii zostało wykonane metodą bezpośredniego 
wywiadu, przeprowadzanego na każdej z działających stacji, w godzinach kurso-
wania podziemnej kolejki, na łącznej grupie 1321 respondentów.

Według pasażerów, ogólna ocena metra jest zdecydowanie pozytywna. Oceny 
przeciętne lub negatywne wyraziło zaledwie 8% badanych (wykres 1) to jest mniej 
więcej tyle samo co w roku ubiegłym – 7,7% (wykres 2). Wyraźnie wzrosła natomiast 
liczba osób bardzo zadowolonych: z 18% do ponad 26,2% (wykres 2). 

Wykres 1 - Ogólna ocena metra przez pasażerów – 2007 rok

8. METRO WARSZAWSKIE W OCENIE PASAŻERÓW
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In May 2007, a yearly polling was conducted among the Warsaw subway passen-
gers to measure the level of satisfaction with transport and accompanying services. In 
addition, passengers could comment on changes which, in their opinion, were worth 
of implementing at the subway. The polling campaign was carried out in the form of 
direct interviews at each of the operating stations within subway opening hours, on 
the sample of 1,321 respondents.

Passengers are generally very positive about the Warsaw subway. Average or ne-
gative opinions were expresses by only 8% of respondents (chart 1), i.e. the same as 
in last year – 7.7% (chart 2). While the number of very satisfied persons increased 
from 18% to over 26.2% (chart 2).

Chart 1 – General passenger's evaluation of the subway - 2007 
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Wykres 2 -  Ogólna ocena metra (porównanie 2005, 2006, 2007)

Wykres 3 -  Ocena metra pod względem obsługi pasażerów (porównanie 2005, 
2006 i 2007)  
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Chart 2 -  General subway evaluation (comparison: 2005, 2006, 2007)

Chart 3 -  Subway evaluation in terms of passenger service (comparison: 2005, 2006 
and 2007)
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Według opinii ankietowanych, bardzo wyraźnie rośnie jakość pracy pracowników 
Metra związana z obsługą pasażerów.

Pasażerowie oceniali także poszczególne aspekty działalności metra, takie jak: 
punktualność kursowania, bezpieczeństwo, czystość, udogodnienia dla niepełno-
sprawnych czy obsługa metra (tabela 1). W odniesieniu do wszystkich wyróżnionych 
aspektów, zdecydowanie przeważają oceny pozytywne. We wszystkich aspektach 
metro zostało ocenione lepiej niż w roku ubiegłym.

Tabela 1 – Oceny poszczególnych aspektów działalności metra 

48 49

In respondents' opinion, the quality of Metro Warszawskie Sp. z o.o. employee work 
connected with passenger service improves visibly.

Passengers also assessed individual aspects of subway operation, like: punctuality, 
security, cleanness, facilities for the disabled or subway service (table 1). All of those 
aspects were assessed positively. The subway was evaluated better than last year 
in the case of all aspects.

Table 1 – Evaluation of particular subway operation aspects

Oceniany aspekt
Raczej 

dobrze/ 
bardzo dobrze

Przeciętnie

Bardzo 
źle/ 

Raczej 
słabo

Brak 
zdania

Punktualność kursowania 83,70% 10,1% 2,10% 4,10%
Bezpieczeństwo 86,40% 9,10% 2,50% 2,00%
Szybkość jazdy 82,50% 11,00% 4,70% 1,80%

Czystość w wagonach metra 78,30% 17,00% 4,40% 0,30%
Czystość na stacjach metra 88,00% 10,00% 1,80% 0,20%

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 59,50% 19,90% 11,80% 8,80%
Obsługa metra 79,10% 11,70% 1,20% 8,10%

Aspect subject to assessment Rather good/
very good Average Very bad/

rather bad
Don't 
know

Punctuality 83.70% 10.1% 2.10% 4.10%
Security 86.40% 9.10% 2.50% 2.00%

Travel speed 82.50% 11.00% 4.70% 1.80%
Cleanness in subway cars 78.30% 17.00% 4.40% 0.30%

Cleanness at subway stations 88.00% 10.00% 1.80% 0.20%
Facilities for the disabled 59.50% 19.90% 11.80% 8.80%

Subway service 79.10% 11.70% 1.20% 8.10%
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Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, dysponującym doświad-
czeniem z zakresu organizacji, zarządzania oraz realizacji inwestycji. Od wielu lat 
cieszymy się dużym zainteresowaniem jako pracodawca na rynku pracy. Systema-
tycznie wzrasta też liczba osób zatrudnionych w Metrze Warszawskim Sp z o.o.

Zatrudnienie w Metrze Warszawskim Sp. Z o.o., stan na: 
« 31 grudnia 2006 r. – 1293 osób;
« 31 grudnia 2007 r. – 1442 osób;
« 31 sierpnia 2008 r. – 1494 osób. 

Większość zatrudnionych osób (84,5%), to pracownicy związani z bieżącą eks-
ploatacją podziemnej kolejki i jej infrastruktury, 11,9% to pracownicy zatrudnieni 
w działach administracyjnych Spółki, natomiast nad przygotowaniem i nadzorowa-
niem inwestycji związanych z budową metra czuwa 52 pracowników to jest 3,6%. 

Zatrudnienie w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. (stan na 31 grudnia 2007 roku)

9. PRACOWNICY METRA WARSZAWSKIEGO SP. Z O.O.
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We are a dynamically developing enterprise experienced in investment organisation, 
management and performance. For many years, we were greatly appreciated as 
an employer in the labour market. The headcount of Metro Warszawskie Sp z o.o. 
systematically increases.

Headcount of Metro Warszawskie Sp. z o.o. as at:
« 31 December 2006 – 1,293 persons;
« 31 December 2007 – 1,442 persons;
« 31 August 2008     – 1,494  persons.

Most employees (84.5%) are in charge of current maintenance of subway and its 
infrastructure, 11.9% of employees work with the Company's administration depart-
ments and 52 employees, i.e. 3.6%, prepares and supervises subway construction 
investments. 

Headcount of Metro Warszawskie Sp. z o.o. (as at 31 December 2007)

9. EMPLOYEES OF METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.
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Większość pracowników Spółki posiada wykształcenie średnie (61%). Wyższe wy-
kształcenie ma 18% zatrudnionych. 

Wykształcenie pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o.  (stan na 31 grudnia 2007 roku)

Szkolenia w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do edukacji i doskonale-
nia zawodowego, dlatego inwestuje w wiedzę i umiejętności swoich pracowników. 
W 2007 roku 36 osobom opłacono w całości lub w części studia na wyższych uczel-
niach, a 782 pracowników zostało wysłanych na różnego rodzaju szkolenia i kursy, 
między innymi na:

« techniczne    246 osób
« finansowe     65 osób
« kadrowe i płacowe    11 osób
« informatyczne              65 osób
« z zakresu prawa     45 osób

« inne np.:
 - szkolenie strzeleckie dla pracowników Służby Ochrony Metra - 170 osób; 
 - postępowanie i zachowanie w sytuacjach kryzysowych, przy współpracy 
 Komendy Stołecznej Policji - 271 osób;
 - ochrona środowiska - 4 osoby.

W osiemnastu Konferencjach Naukowo -Technicznych uczestniczyło 38 osób. Przy 
realizacji planu szkoleń 2007 roku zrealizowano piętnaście szkoleń w ramach dofi-
nansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 
« kurs spawaczy – firma Mostostal S.A Ośrodek Spawalnictwa;
« szkolenia informatyczne – firma Combidata Poland Sp z o.o.

Jednocześnie kontynuowano realizację projektu dofinansowywanego z Europejskie-
go Funduszu Społecznego: „Rozwój kompetencji lingwistycznych pracowników Me-
tra Warszawskiego Sp z o.o” w ramach działania drugiego projektu III Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w którym uczestniczy 136 osób 
- co stanowi około dziesięć procent załogi. Metro Warszawskie Sp. z o.o. czyni 
starania, aby projekt został przedłużony na kolejne lata, ze względu na duże zain-
teresowanie nauką języków obcych. 

Kolejny raz Spółka wzięła udział w programie „Cień Menedżera”. To dziewiąta 
edycja tego programu, dzięki któremu wybrani studenci mogą zdobyć praktykę za-
wodową. 
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Most Company's employees represent secondary education (61%). 18% of employees 
has university education. 
 

Education of employees of Metro Warszawskie Sp. z o.o.  (as at 31 December 2007)

Training at Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. attaches a great significance to education and impro-
ving professional skills, therefore it invests in the knowledge and skills of its employ-
ees. In 2007, more than 36 persons received subsidies (in total or in part) to cover 
costs of university studies, and 782 persons were delegated to take part in various 
training schemes and courses, including:

« technical training schemes   246 persons
« financial training schemes     65 persons
« payroll and HR training schemes      11 persons
« IT training schemes                65 persons
« law         45 persons
« others, e.g.:
 - shooting training for Subway Protection Service  - 170 persons;
 - proceeding and behaviour in the case of crisis, in cooperation with the 
 Municipal  Police Headquarters - 271 persons;
 - environmental protection - 4 persons.

Eigtheen scientific and technical conferences were attended by 38 persons. 15 tra-
ining schemes coming within the 2007 training programme were financed from the 
European Social Fund: 
« course for welders – Mostostal S.A. Welding Centre;
« IT training – Combidata Poland Sp z o.o.

At the same time, the Company continued a project financed from the European 
Social Fund: "Development of linguistic competences of the employees of Metro War-
szawskie Sp z o.o” as part of the second measure within the third project of the 
Sectoral Operating Programme for Human Resources Development, attended by 136 
persons, i.e. around 10% of all employees. Metro Warszawskie Sp. z o.o. makes 
efforts to extend the project by further years because of a great interest in foreign 
language learning.

The Company again took part in the programme "Cień Menedżera”. This was the 
ninth edition of the programme allowing selected students for professional practice. 

Wykształcenie Eksploatacja Inwestycje Administracja Ogółem %
Wyższe 149 46 64 259 18,0
Średnie 803 6 71 880 61,0

Zawodowe 225 - 27 252 17,5
Podstawowe 41 - 10 51 3,5

Education Operation Investments Administration Total %
University 149 46 64 259 18.0
Secondary 803 6 71 880 61.0
Vocational 225 - 27 252 17.5

Primary 41 - 10 51 3.5

«
«
«
«

«

«
«
«
«
«
«
 - shooting training for Subway Protection Service  - 170 persons;

«
«

«
«

«



Spółka kładzie duży nacisk na zachowanie warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochronę przeciwpożarową. Systematycznie w Metrze Warszawskim 
Sp. z o.o. prowadzone są szkolenia dotyczące tych zagadnień. W roku 2007 szko-
leniem dotyczącym zagadnień przeciwpożarowych objęto 519 osób, w tym:

« nowo przyjęci, stażyści i odbywający praktyki   242 osoby;
« dyżurni ruchu, stacji, maszyniści i kandydaci     61 osób;
« pracownicy firm wykonujących prace na rzecz Metra   216 osób.

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wspólnie z Działem Technicznym nadzorował 
kontrolę maszyn i urządzeń pod względem bezpieczeństwa, zgodnie z dyrektywą 
Unii Europejskiej z 1998 roku. W bieżącym roku zamierzamy wyremontować salę 
wykładową BHP i wyposażyć ją w nowoczesne pomoce multimedialne w celu popra-
wy jakości szkoleń i przekazu treści. Planujemy również przygotować organizacyjnie 
dział BHP do wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
w 2009 roku.
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The Company puts great attention to the maintenance of industrial safety and health 
conditions and fire protection. Metro Warszawskie Sp. z o.o. systematically carries 
out training on such issues. In 2007, fire protection training was attended by 519 
persons, including:
 
« newly hired, trainees, and probationers     242 persons;
« traffic, station controllers, engine drivers and candidates    61 persons;
« employees of companies performing works for the subway  216 persons.

The Industrial Safety and Health Department, together with the Technical Department, 
supervised the inspection of machinery and equipment in terms of safety, in accor-
dance with the EU directive of 1998. This year, we plan to repair the industrial safety 
and health conference room and equip it with modern multimedia aids to improve 
training quality and communication. We are also going to prepare the organisation 
of the industrial safety and health department to implement the industrial safety and 
health management system in 2009.

«

«
«

«

«
«
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10.  POLITYKA JAKOŚCI 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. realizuje politykę jakości spełniającą wymagania 
normy PN-EN ISO 9001:2001. Zgodność wdrożonego w Metrze Warszawskim 
Sp. z o.o. w 2004 roku systemu zarządzania jakością została potwierdzona certyfi-
katem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 6 czerwca 2005 roku.

W 2007 roku Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przeprowadziło audyt nadzoru, 
który potwierdził prawidłowość funkcjonującego w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. 
systemu zarządzania jakością.

Działalność tę będziemy kontynuować w bieżącym roku poprzez:
« monitorowanie i ciągłą aktualizację systemu zarządzania jakością; 
« kontrolę jakości utrzymania wagonów metra poprzez odbiory techniczne
 wagonów po naprawach; 
« kontrolę jakości dostaw zespołów, podzespołów i części do wagonów;
« kontrolę jakości wykonywania zakontraktowanych pięciu pociągów serii „81”  
 dla pierwszej linii metra. 
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10.  QUALITY POLICY

Metro Warszawskie Sp. z o.o. conducts quality policy meeting the requirements 
of PN-EN ISO 9001:2001. The compliance of the quality management system imple-
mented at Metro Warszawskie Sp. z o.o. in 2004 was confirmed with a certificate 
of the Polish Centre for Research and Certification of 6 June 2005.

In 2007, the Polish Centre for Research and Certification carried out a supervision 
audit, which confirmed that the quality management system applied at Metro War-
szawskie Sp. z o.o. is correct.

We will continue this activity this year by:
« monitoring and updating the quality management system on a continuous basis;
« controlling the quality of subway car maintenance through technical repair
 acceptance;
« controlling the quality of supplies of assemblies, subassemblies and parts to cars;
« controlling the quality of production of contracted five trains of "81” series
 for the first subway line. 
 

«

«

«

«

«

«

«

«
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Według ewidencji dokumentów księgowych w 2007 roku wykonanie planu rzeczo-
wo – finansowego w zakresie budowy metra wyniosło ogółem 449 227 169,05 zł. 
brutto. 

Budowa metra w Warszawie – wykonanie planu

Środki finansowe zaplanowane w budżecie na budowę metra

Od 1990 roku do 2002 roku – kwoty faktycznie wykorzystanych dotacji. 
Od 2003 roku rozliczeniem finansowym budowy metra zajmuje się Zarząd Trans-
portu Miejskiego. 
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11.  FINANSOWANIE BUDOWY METRA

According to books of accounts, in 2007 the realisation of the material and finansial 
plan in respect of the subway construction totalled PLN 449,227,169.05 gross.  

Subway construction in Warsaw – realisation of the plan 

Financial resources budgeted for subway construction

From 1990 to 2002 – amounts of actually used grants. 
Since 2003, subway construction finance is settled by the Municipal Transport Au-
thority. 

11.  SUBWAY CONSTRUCTION FINANCE

Budowa metra w Warszawie w 2007 roku - wykonanie planu
Inwestycja Kwota (zł) brutto

Pierwsza linia 414 129 602,95
Druga linia 1 749 727,57

Węzeł komunikacyjny „Młociny” 33 289 265,84
Przejście podziemne pomiędzy stacją metra Dworzec Gdański – PKP 

Warszawa Gdańska
39 502,56

Przejście podziemne w rejonie skrzyżowania Al. Solidarności i ul. Andersa 19 070,13
RAZEM 449 227 169,05
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Subway construction in Warsaw in 2007 – realisation of the plan Plan achievement
Investment Gross amount (PLN)

Line 1 414 129 602.95
Line 2 1 749 727.57

 "Młociny Communication Node” 33 289 265.84
Underground passage between subway station Dworzec Gdański – PKP 

Warszawa Gdańska
39 502.56

Underground passage near the crossroads of Solidarności Av. and Andersa St. 19 070.13
TOTAL 449 227 169.05
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Źródła finansowania budowy metra

60 61

Sources for subway construction finance 

Źródła finansowania budowy metra
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Zestawienie środków trwałych Metra Warszawskiego Sp. z o.o.  według stanu na 
31 grudnia 2007 roku

Majątek trwały ogółem

12.  MAJĄTEK SPÓŁKI 

Specification of fixed assets of Metro Warszawskie Sp. z o.o. as at 
31 December 2007

Chart 11  –  Total fixed assets

Total fixed assets

12.  THE COMPANY'S ASSETS 

Lp. Nazwa grupy 
rodzajowej

Wartość 
początkowa

Wartość 
umorzeniowa

Wartość netto 
bilansowa

1.

Budynki, lokale, 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 
(rozbudowa obiektu 
nr 3b)

15 703 050,66 2 969 869,23 12 733 181,43

2.
Urządzenia 
techniczne i 
maszyny w tym:

53 256 903,20 20 306 730,93 32 950 172,27

< sprzęt 
elektroniczny 5 014 420,07 4 603 992,13 410 427,94

3. Środki transportu w 
tym:  576 931 124,93 200 228 054,21 376 703 070,72

< pociągi metra 570 229 156,51 195 983 554,31 374 245 611,20
< samochody 2 679 085,92 1 203 921,65 1 475 164,27
< pozostały 
transport 4 022 873,50 3 040 578,25 982 295,25

4.

Inne środki trwałe 
(narzędzia, 
przyrządy, 
wyposażenie) 

12 376 874,67 10 907 888,20 1 468 986,47

5. Środki trwałe w 
budowie 19 272,11 19 272,11

RAZEM 658 287 225,57 234 412 542,57 423 874 683,00
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No. Name of a group Initial value Amortisation Net carrying value

1.

Buildings, premises, 
civil and water 
engineering 
structures (expansion 
of facilities No. 3b)

15 703 050.66 2 969 869.23 12 733 181.43

2.
Equipment and 
machinery, 
including: 

53 256 903.20 20 306 730.93 32 950 172.27

<  electronic 
equipment 5 014 420.07 4 603 992.13 410 427.94

3. Means of transport, 
including: 576 931 124.93 200 228 054.21 376 703 070.72

< trains 570 229 156.51 195 983 554.31 374 245 611.20
< cars and trucks 2 679 085.92 1 203 921.65 1 475 164.27
< other means of 
transport 4 022 873.50 3 040 578.25 982 295.25

4.
Other fixed assets 
(tools, appliances, 
equipment) 

12 376 874.67 10 907 888.20 1 468 986.47

5. Fixed asset under 
construction 19 272.11 19 272.11

TOTAL 658 287 225.57 234 412 542.57 423 874 683.00
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 13.1 Przychody

Budżet Spółki ustala się w oparciu o planowane przewozy pasażerskie (przelicza-
ne na wozokilometry). Najważniejszą cześć przychodów Metra Warszawskiego 
Sp. z o.o. stanowi odpłatność za zrealizowane przewozy pasażerskie, którą reguluje 
Zarząd Transportu Miejskiego Miasta Stołecznego Warszawy. 

Przychody ze sprzedaży w 2007 roku: 190 843 016,14 zł netto. 

Rachunek zysków i strat za 2007 rok 

13.  FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 

 13.1 Income 

The Company's budget is determined on the basis of planned passenger transport 
(converted into car-kilometres). The most important income element of Metro War-
szawskie Sp. z o.o. is passenger transport fee paid by the Municipal Transport Au-
thority of the Capital City of Warsaw.

Sales in 2007: PLN 190,843,016.14 net. 

Profit and loss account for 2007 

13.  THE COMPANY'S FINANCE 

Wykonanie za 2007 rok
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 190 843 016,14
2. Koszty działalności operacyjnej 175 461 377,88
3. Zysk/strata ze sprzedaży 15 381 638,26
4. Pozostałe przychody operacyjne 2 946 530,01
5. Pozostałe koszty operacyjne 14 097 219,52
6. Zysk/strata z działalności operacyjnej 4 230 948,75
7. Przychody finansowe 1 293 336,61
8. Koszty finansowe - 137 343,89
9. Zysk/strata z działalności gospodarczej 5 661 629,25

10. Zysk/strata brutto 5 661 629,25
11. Podatek dochodowy 1 581 345,66
12. Zysk/strata netto 4 080 283,59

Execution in 2007 
1. Net sales and sales equivalents 190 843 016.14
2. Costs of operating activities 175 461 377.88
3. Profit/loss on sales 15 381 638.26
4. Other operating income 2 946 530.01
5. Other operating expenses 14 097 219.52
6. Profit/loss on operating activities 4 230 948.75
7. Financial income 1 293 336.61
8. Financial expenses - 137 343.89
9. Profit/loss on business activities 5 661 629.25

10. Profit/loss before tax 5 661 629.25
11. Income tax 1 581 345.66
12. Profit/loss after tax 4 080 283.59
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 13.2  Wykonanie przychodów w latach 2004 – 2007/dane na zakończe-  
      nie roku obrotowego

Wykonanie przychodów w latach 2004 – 2007 
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 13.2  Income execution in 2004 – 2007/as at the end of a financial year

Income execution in 2004 – 2007 

Lp. Wyszczególnienie
Wykonanie

2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok

I Wpływy z usług 
przewozowych 115 895 836,78 132 503 277,86 144 149 257,07 163 142 614,20

1. Dochody z najmu 
i dzierżawy 8 159 233,41 8 755 226,78 9 753 808,79 9 816 680,54

2.
Wpływy ze 
sprzedaży 
materiałów

928 410,92 656 377,75 213 037,64 120 213,00

3. Wpływy z różnych 
dochodów 2 662 461,85 4 282 978,40 4 396 665,29 6 064 046,55

- pozostała 
działalność 
handlowo–usługowa

1 263 433,49 1 673 125,88 1 207 352,51 1 005 198,40

   - reklama 1 399 028,36 2 609 852,52 3 189 312,78 5 058 848,15

II
Dochody 
z działalności 
pozaprzewozowej

11 750 106,18 13 694 582,93 14 363 511,72 16 000 940,09

III
Przychody finansowe 
(odsetki od lokat 
i rach. bankowych)

2 358 819,74 641 440,88 644 718,06 1 299 136,96

IV Pozostałe przychody 
operacyjne 5 515 805,07 2 784 012,14 1 488 715,12 2 970 825,63

V

Wynagrodzenie 
za pełnienie 
funkcji inwestora 
zastępczego

5 046 198,46 2 079 291,94 4 089 241,59 8 962 809,17

RAZEM 140 566 766,23 151 702 605,75 164 735 443,56 192 376 326,05

No. Specification
Execution

2004 year 2005 year 2006 year 2007 year 

I Income from 
transport services 115 895 836.78 132 503 277.86 144 149 257.07 163 142 614.20

1. Income from rental 
and lease 8 159 233.41 8 755 226.78 9 753 808.79 9 816 680.54

2.
Sales of materials

928 410.92 656 377.75 213 037.64 120 213.00

3. Various income 2 662 461.85 4 282 978.40 4 396 665.29 6 064 046.55

- other commercial 
and service activities 1 263 433.49 1 673 125.88 1 207 352.51 1 005 198.40

- advertisement 1 399 028.36 2 609 852.52 3 189 312.78 5 058 848.15

II
Income from non-
transport activities 11 750 106.18 13 694 582.93 14 363 511.72 16 000 940.09

III
Financial income 
(deposit and bank 
account interest)

2 358 819.74 641 440.88 644 718.06 1 299 136.96

IV Other operating 
income 5 515 805.07 2 784 012.14 1 488 715.12 2 970 825.63

V

Fee for the 
performance of a 
substitute investor's 
functions

5 046 198.46 2 079 291.94 4 089 241.59 8 962 809.17

TOTAL 140 566 766.23 151 702 605.75 164 735 443.56 192 376 326.05
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Przychody ogółem – plan i wykonanie (w mln zł.) za lata 2004 – 2007

Struktura kosztów działalności operacyjnej w 2007 roku 

Total income - plan and execution (PLN million) in 2004 – 2007

Specification of fixed assets in 2007
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 13.3 Działalność pozaoperacyjna – zakres, przychody

Przychodami pozaoperacyjnymi dla Spółki Metro Warszawskie Sp. z o.o. są przy-
chody pochodzące z:

« najmu powierzchni pod reklamę;
« wynajmu pomieszczeń handlowych;
« wynajmu tras kablowych w tunelach;
« wynajmu stanowisk pod automaty i bankomaty;
« wynajmu parkingu (przy stacji metra Centrum);
« i inne. 

W roku 2007 Spółka wynajmowała 129 lokali handlowych o łącznej powierzchni 
4 334,87 m na 17 stacjach. Telefonia komórkowa funkcjonowała na szesnastu sta-
cjach metra na odcinku od stacji Kabaty do stacji Plac Wilsona. Na eksploatowanym 
odcinku pierwszej linii metra funkcjonowało 65 bankomatów. 

W roku 2007 wpływy kształtowały się następująco:
« wynajem powierzchni pod reklamę - 5 500 000,00 zł.;
« wynajem powierzchni handlowych - 6 470 000,00 zł.;
« bankomaty - 1 030 000,00 zł.;
« telefonia komórkowa - 1 500 000,00 zł.

Działalność pozaoperacyjna

 13.3 Non-operating activities - scope and income

The Company's non-operating income comes from:

« rental of advertising space; 
« rental of commercial facilities; 
« rental of cable routes in tunnels;
« rental of automate and ATM posts;
« rental of car park (next to the Centrum station);
« etc. 

In 2007, the Company rented 129 commercial facilities of the total surface space of 
4,334.87 m at 17 stations. Cellular telephony functioned at sixteen subway stations 
at a section from the Kabaty station to the Plac Wilsona station. There were 65 ATMs 
at the first subway line section.

In 2007, income therefrom was as follows:
« rental of advertising space - PLN 5,500,000.00; 
« rental of commercial facilities - PLN 6,470,000.00; 
« ATMs - PLN 1,030,000.00; 
« cellular telephony -  PLN 1,500,000.00.

Non-operating activities

DZIAŁALNOŚĆ POZAOPERACYJNA

ROK 2003 2004 2005 2006 2007

1. Powierzchnia lokali handlowych 
na stacjach metra (m2) 3775,59 3925,28 4088,40 4334,87 4334,87

2. Bankomaty na stacjach metra 
ogółem 14 15 22 22 65

3. Zasięg telefonii komórkowej – 
liczba stacji 14 14 15 16 16

NON-OPERATING ACTIVITIES

YEAR 2003 2004  2005 2006 2007

1. Surface area of commercial 
premises at subway stations (m2) 3775.59 3925.28 4088.40 4334.87 4334.87

2. ATMs at subway stations, in total 14 15 22 22 65

3. Cellular telephony range – 
number of stations 14 14 15 16 16

« najmu powierzchni pod reklamę;

« wynajmu parkingu (przy stacji metra Centrum);

« wynajmu pomieszczeń handlowych;
 wynajmu tras kablowych w tunelach;

« wynajmu stanowisk pod automaty i bankomaty;
« wynajmu tras kablowych w tunelach;

« i inne. 

« bankomaty - 1 030 000,00 zł.;
« wynajem powierzchni handlowych - 6 470 000,00 zł.;
« wynajem powierzchni pod reklamę - 5 500 000,00 zł.;

« telefonia komórkowa - 1 500 000,00 zł.

«

«

«

«
«

«

«
«
«

«
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Styczeń

« Pociąg wahadłowy co dziewięć minut 
Pociąg wahadłowy metra kursujący między stacjami Placem Wilsona – Marymont zwięk-
szył częstotliwość do dziewięciu minut, czyli tylu, ile wynosi przybliżony czas następstwa 
pociągów na trasie Plac Wilsona - Kabaty przed szczytem porannym i w godzinach 
wieczornych. 

Luty

« Wydłużony skład wagonów metra 
Od 12 lutego 2007 roku uruchomiony został pierwszy pociąg sześciowagonowy złożony
z pojazdów serii „81”. Wagony, które wydłużyły skład, zostały wprowadzone do ruchu 
po zakończeniu obowiązkowego remontu.  

Marzec

« Otwarcie ofert na zakup pięciu dodatkowych pociągów 
W siedzibie Spółki zostały otwarte oferty firm, które wzięły udział w przetargu nieogra-
niczonym na dostawę 30 wagonów metra, w tym dziesięciu wagonów z kabiną ma-
szynisty i dwudziestu wagonów pośrednich, zestawionych w pięć sześciowagonowych 
pociągów.

« Zmiany w Zarządzie Metra Warszawskiego Sp. z o.o. 
16 marca Rada Nadzorcza Metra Warszawskiego Sp .z o.o. powołała na stanowi-
sko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Inwestycyjno – Eksploatacyjnych pana Grzegorza 
Ledziona, dotychczas zajmującego stanowisko Szefa Służby Ruchu w Spółce.

« Ratusz Arsenał
26 marca odbyła się uroczystość zmiany nazwy stacji Ratusz na Ratusz Arsenał. Odsło-
nięcie nowej nazwy, przy wyjściu ze stacji od strony ulicy Długiej, było częścią obcho-
dów 64 rocznicy „Akcji Pod Arsenałem”.

« Nowe rosyjskie wagony włączone do ruchu
W marcu rozpoczął kursowanie na linii metra drugi pociąg sześciowagonowy serii „81", 
złożony z czterech nowych wagonów pośrednich i dwóch czołowych wchodzących do 
tej pory w skład eksploatowanego pociągu.

Kwiecień 

« Warszawskie spotkanie operatorów metra 
W dniach 26 – 27 kwietnia odbyło się w Warszawie 38. Spotkanie robocze Podkomitetu 
Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego - Instalacje Elektryczne i Systemy Bezpie-
czeństwa (EISS), w którym wzięli udział przedstawiciele operatorów metra z dwunastu 
miast świata - w tym Metra Warszawskiego. Metro Warszawskie Sp. z o.o. jako członek 
Podkomitetu, było organizatorem spotkania.

« Ogłoszenie konkursu na "Uproszczony" Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny 
realizacji odcinka centralnego drugiej linii metra
Metro Warszawskie Sp. z o.o. przekazało do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

January 

« Huttle train every nine minutes
Subway shuttle train running between stations: Plac Wilsona and Marymont increased 
its frequency to nine minutes, i.e. as much as train frequency at the section: Plac Wilsona 
and Kabaty before morning peak hours and at night. 

February

« Prolonged subway trains 
On 12 February 2007, the first six-car train made of "81" series cars was launched. Cars 
which prolonged the train were commissioned after obligatory overhaul.

March

« Opening tenders for the purchase of five additional trains 
At the Company's office, tenders of companies that took part in the unlimited bid for 
the delivery of 30 subway cars, including 10 cars with engine driver cubicle and twenty 
intermediate cars, forming five six-car trains, were opened.

« Changes in the composition of the Management Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o. 
On 16 March, the Supervisory Board of Metro Warszawskie Sp. z o.o. appointed 
Grzegorz Ledzion, Traffic Service Head, as Management Board Member, Investment and 
Maintenance Director.

« Ratusz Arsenał 
On 26 March, the name of the station Ratusz was officially changed into Ratusz Arsenał. 
The reveal of a new name at the station entrance from Długa Street constitute a part of 
the celebration of the 64th anniversary of "Akcja Pod Arsenałem”.

« New Russian cars commissioned 
In March, the second six-car train of "81" series made of four new intermediate cars and 
two front cars, which before constituted a part of the train, was launched.

April

« Warsaw meeting of subway operators
On 26 – 27 April, the 38th working meeting of the Subcommittee of the International 
Public Transport Union – Electrical Installations and Security Systems was held in War-
saw. It was attended by representatives of subway operators from twelve cities in the 
world, including Metro Warszawskie. Metro Warszawskie Sp. z o.o., as the Subcommit-
tee member, organised the meeting.

« Commencement of a contest for a simplified conceptual design of a central section  
of  the second subway line
Metro Warszawskie Sp. z o.o. provided the Official European Community Publication 

14. KALENDARIUM 2007 14.  CALENDAR 2007 
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Europejskich ogłoszenie o jednoetapowym konkursie na wykonanie "Uproszczonego Wielobran-
żowego Projektu Koncepcyjnego realizacji odcinka centralnego drugiej linii metra w Warszawie 
od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego". 

Maj 

« Dziesięciu chętnych do projektowania centralnego odcinka drugiej linii metra
21 maja upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do wzięcia udziału w jednoeta-
powym konkursie na wykonanie "Uproszczonego Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego 
realizacji odcinka centralnego drugiej linii metra w Warszawie od Ronda Daszyńskiego do 
Dworca Wileńskiego". Do siedziby Metra dotarło dziesięć zgłoszeń.

« Rusza kolejny rosyjski pociąg 
Od 26 maja, na linii metra pojawił się trzeci już pociąg sześciowagonowy serii „81". Został on 
zestawiony z eksploatowanych wcześniej wagonów pociągu numer jeden i pociągu numer dwa.

« Badania zadowolenia pasażerów 
Już trzeci rok z rzędu firma zewnętrzna przeprowadziła badania dotyczące zadowolenia pa-
sażerów korzystających z warszawskiego metra. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 
17-23 maja na każdej z siedemnastu stacji, w godzinach kursowania podziemnej kolejki.

Czerwiec

« Kolejny skład sześciowagonowy 
Na linii metra pojawił się czwarty pociąg sześciowagonowy serii „81". Został zestawiony 
z dwóch czołowych wagonów pociągu numer jeden oraz czterech nowych wagonów dostarczo-
nych do naszej Spółki w maju. Wagony zostały dostarczone na podstawie kontraktu z firmą JSC 
Metrowagonmash z 25 kwietnia 2006 roku na dostawę czternastu wagonów pośrednich.

« Przetarg na usługi doradcze 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłosiło przetarg nieograniczony na usługi doradcze polegające 
na opracowywaniu ekspertyz i opinii dotyczących realizacji prac przygotowawczych i projek-
towych dla centralnego odcinka drugiej linii metra od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileń-
skiego.

« Metro w Bielańskim Ośrodku Kultury 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. we współpracy z Bielańskim Ośrodkiem Kultury zorganizowało 
wystawę poświęconą budowie bielańskiego odcinka metra. Wystawę można było oglądać przez 
całe wakacje. 

« Kontrakt zrealizowany przed terminem 
W czerwcu do ruchu pasażerskiego zostały włączone kolejne dwa pociągi serii „81" wydłużone 
z czterech do sześciu wagonów. Tym samym miesiąc przed terminem, zakończony został, kon-
trakt podpisany 25 kwietnia 2006 roku z rosyjskim producentem na dostawę czternastu nowych 
wagonów pośrednich.

Lipiec

« Odcinek centralny drugiej linii metra – otwarcie ofert na usługi doradcze 
16 lipca minął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługi doradcze, pole-
gające na opracowywaniu ekspertyz i opinii dotyczących realizacji prac przygotowawczych 
i projektowych dla centralnego odcinka drugiej linii metra od Ronda Daszyńskiego do Dworca 
Wileńskiego. 

Office with an announcement about one-stage contest for the preparation of the "Sim-
plified Multisectoral Conceptual Design of a central section of the second subway line in 
Warsaw, from the Daszyński Rondabaut to the Dworzec Wileński Reilway Station". 
 
May

« Ten candidates to design the central section of the second subway line
On 21 May, deadline for the submission of applications to take part in the one-stage 
contest for the preparation of the Simplified Multisectoral Conceptual design of the cen-
tral section of the second subway line in Warsaw from the Daszyński Rondabout  to the 
Wileński Railway Station expired. The Company received ten applications.

« Another Russian train launched 
On 26 May, already the third six-car train of "81" series was launched. It was made of 
already used cars of the train number one and the train number two.

« Passenger satisfaction review
An external company reviewed the satisfaction of Warsaw subway passengers already 
for the third time. The study was conducted on 17-23 May at each of seventeen stations, 
during subway working hours.

June

« Another six-car train 
The fourth six-car train of "81" series was activated. It was made of two front cars of the 
train number one and four new cars delivered in May. Cars were delivered on the gro-
unds of a contract with JSC Metrowagonmash of 25 April 2006 concerning the delivery 
of fourteen intermediate cars.

« Bid for advisory service
Metro Warszawskie Sp. z o.o. started an unlimited bid for advisory service consisting in 
the development of expertises and opinions on preparatory and designing works relating 
to the central section of the second subway line, from the Daszyński Rondabout to the 
Wileński Railway Station.

« Metro in the Bielany Cultural Centre 
Metro Warszawskie Sp. z o.o., together with the Bielany Cultural Centre, organised an 
exhibition on the construction of the Bielany subway section. The exhibition was open 
during the whole vacation. 

« Contract completed before due date 
In June, subsequent two trains of "81" series prolonged from four to six cars were laun-
ched. Thus, the contract signed on 25 April 2006 with the Russian producer for the deli-
very of fourteen new intermediate cars was completed one month before due date.

July

« Central section of the second subway line – opening tenders for advisory services
On 16 July, deadline for the submission of tenders under  unlimited bid for advisory se-
rvices consisting in the preparation of expertises and opinions on preparatory and desi-
gning works relating to the central section of the second subway line, from the Daszyński 
Rondabout to the Wileński Railway Station, expired.
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« Podpisanie umowy na zakup pięciu nowych pociągów metra
Metro Warszawskie Sp. z o.o. podpisało umowę ze Spółką Akcyjną Metrowagonmash 
z Sankt – Petersburga, na dostawę trzydziestu nowych wagonów metra, w tym dziesięciu 
wagonów z kabiną maszynisty i dwudziestu wagonów pośrednich, zestawionych w pięć 
sześciowagonowych pociągów. 

« Metro wybrało doradcę 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. dokonało wyboru podmiotu, który świadczył będzie usłu-
gi doradcze polegające na opracowywaniu ekspertyz i opinii dotyczących realizacji 
prac przygotowawczych i projektowych dla centralnego odcinka drugiej linii metra od 
Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego. 

Sierpień

« Zmiany w zarządzie Metra Warszawskiego 
Rada Nadzorcza Metra Warszawskiego, przyjęła Uchwałę, powołującą Pana 
Radosława Żołnierzaka w skład Zarządu Spółki. 

« Pięć prac konkursowych na wykonanie uproszczonego wielobranżowego projektu 
koncepcyjnego 
7 sierpnia upłynął termin składania prac konkursowych na wykonanie „Uproszczone-
go Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego odcinka centralnego drugiej linii metra
w Warszawie”. W terminie zostało złożonych pięć prac konkursowych.

Wrzesień

« Kolejny wydłużony skład
Na linię wyjechał kolejny wydłużony skład serii „81". Do pociągu numer dwanaście 
zostały dołączone dwa pośrednie wagony z pociągu numer cztery. 

« Zwycięzca konkursu
Sąd konkursowy, składający się z przedstawicieli Urzędu Miasta Stołecznego Warsza-
wy, Zarządu Transportu Miejskiego i Metra Warszawskiego, wybrał zwycięzcę konkur-
su na wykonanie "Uproszczonego Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego odcinka 
centralnego drugiej linii metra w Warszawie", którym zostało konsorcjum Biuro Projek-
tów Metroprojekt Sp. z o.o. i AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.

« Dzień otwarty budowy metra 
Po raz pierwszy mieszkańcy Warszawy mieli okazję obejrzeć teren nowo powstającej 
stacji metra Słodowiec. Dzięki uprzejmości budującej stację firmy Mostostal Warszawa, 
w ostatnią sobotę września odbył się Dzień Otwarty Budowy Metra.

Październik
 
« Kolejny skład sześciowagonowy 
Przygotowując się na sezonowy wzrost liczby pasażerów w dni robocze po rozpoczęciu 

« Signing an agreement on the purchase of five new subway trains 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. signed an agreement with a joint company from St. Peters-
burg, Metrowagonmash, concerning the delivery of thirty new subway cars, including ten 
cars with engine driver cabin and twenty intermediate cars forming fix six-car trains.

« Metro selected an advisor 
Metro Warszawskie Sp. z o.o. selected an entity which will perform advisory services 
consisting in the preparation of expertises and opinions on preparatory and designing 
works relating to the central section of the second subway line, from the Daszyński Ron-
dabout to the Wileński Railway Station. 
 
August

« Changes in the composition of the Management Board of Metro Warszawskie 
The Supervisory Board of Metro Warszawskie adopted a resolution on the appointment 
of Mr Radosław Żołnierzak as Management Board member. 

« Five responses to the contest for a simplified multisectoral conceptual design 

On 7 August, deadline for the submission of simplified multisectoral conceptual designs of the central 
section of the second subway line in Warsaw” expired. Five works were submitted in due date.

September

« Another prolonged train
Another prolonged train of "81" series was launched. The train number twelve was com-
pleted with two intermediate cars from the train number four.

« Contest winner
The contest jury, composed of representatives of the Office of the Capital City of War-
saw, the Municipal Transport Authority and Metro Warszawskie, selected the winner of 
the contest for the simplified multisectoral conceptual design of the central section of the 
second subway line in Warsaw", i.e. Biuro Projektów Metroprojekt Sp. z o.o. and AMC 
- Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.

« Open subway construction day
For the first time, Warsaw inhabitants could see the site of the newly constructed subway 
station of Słodowiec. Thanks to the kindness of Mostostal Warszawa, a company con-
structing the station, the Open Subway Construction Day was held on the last Saturday 
of September.

October 

« Another six-car train 
Preparing to the seasonal growth of passenger number on business days after the com-
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roku akademickiego, metro uruchomiło kolejny skład sześciowagonowy. Pozwoliło to 
zwiększyć podaż miejsc o blisko 400. 

« Raport oddziaływania na środowisko – otwarcie ofert
W siedzibie Metra Warszawskiego nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczo-
nym na wykonanie opracowania „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla drugiej 
linii metra w Warszawie”.

« Ogłoszono przetarg na wykonawcę centralnego odcinka drugiej linii metra
Metro Warszawskie Sp. z o.o. przekazało do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich ogłoszenie o przetargu na „Projekt i budowę drugiej linii metra od stacji 
Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński w Warszawie”. 

Listopad

« Od listopada więcej pociągów
Od listopada zwiększona została liczba pociągów obsługujących linię metra. Pomiędzy 
stacjami Kabaty i Plac Wilsona, kursowały 24 pociągi w tym 22 sześciowagonowe, co 
stanowi zwiększenie podaży miejsc o 6,1% w stosunku do października (czyli kolejne 
1536 miejsc dla podróżnych).

« Raport oddziaływania na środowisko dla odcinków zachodniego i wschodniego 
drugiej linii metra 
Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na 
wykonanie opracowania „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla drugiej linii metra 
w Warszawie”.
 
Grudzień

« Sześciu chętnych na budowę centralnego odcinka drugiej linii metra
3 grudnia upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępo-
waniu na „Projekt i budowę drugiej linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji 
Dworzec Wileński w Warszawie”.

« Luźniej w metrze 
Na linii metra w godzinach szczytu komunikacyjnego do dyspozycji pasażerów prze-
znaczone zostało 25 pociągów w tym 23 sześciowagonowe oraz czterowagonowy 
skład obsługujący połączenie wahadłowe Plac Wilsona – Marymont. W porównaniu 
do czerwca, gdy linię obsługiwały 22 pociągi, w tym szesnaście sześciowagonowych, 
stanowi to zwiększenie podaży aż o 22%.

« Pieniądze z Unii na metro 
Miasto Stołeczne Warszawa podpisało w Ministerstwie Infrastruktury Umowę o dofinan-
sowanie projektu „Budowa pierwszej linii metra – odcinek od szlaku do stacji Młociny 
wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego Młociny”. 

« Nowa Centralna Dyspozytornia metra 
W nowej centralnej dyspozytorni metra na Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty roz-
poczęli pracę dyspozytorzy kontrolujący i zarządzający ruchem pociągów. Do tej pory 
korzystali oni z obiektu położonego kilkanaście metrów pod ziemią w okolicach stacji 
Politechnika, który z powodu rozbudowy linii przestał być dostatecznie funkcjonalny. 
 

mencement of an academic year, the subway launched another six-car train. This allo-
wed to increase the supply of places to around 400.

« Environmental impact report – tender opening 
At the office of Metro Warszawskie, tenders submitted under the unlimited bid for the 
preparation of the "Environmental impact report for the second subway line in Warsaw" 
were opened.

« Commencement of tender for a contractor of the central section of the second subway line
Metro Warszawskie Sp. z o.o. provided the Official European Community Publication 
Office with an announcement about tender for the "Construction and design of the second sub-
way line from the Rondo Daszyńskiego station to the Dworzec Wileński station in Warsaw”. 

November

« More trains since November
In November, the number of subway trains increased. Between stations A1 Kabaty and 
A18 Plac Wilsona, there were 24 trains running, including 22 six-car trains, thus the 
supply of places increased by 6.1% in comparison to October (by further 1,536 places 
for passengers).

« Environmental impact report for western and eastern sections of the second subway line 
The tender commission selected the most convenient tender under the unlimited bid for the 
preparation of the environmental impact report for the second subway line in Warsaw.
 

December

« Six companies willing to construct the central section of the second subway line
On 3 December, deadline for the submission of applications to participate in the proce-
dure concerning the design and construction of the second subway line, from the Rondo 
Daszyńskiego station to the Dworzec Wileński station in Warsaw, expired.

« More loosely in the subway
To operate subway line at peak hours, 25 trains, including 23 six-car trains and a four-
car shuttle train for the section Plac Wilsona – Marymont, were launched. Comparing to 
June, the line was operated by 22 trains, including 16 six-car trains, thus the supply grew 
by 22%.

« EU money for the subway
The Capital City of Warsaw signed a partial finance agreement concerning the construc-
tion of the first subway line, section from route to the Młociny station, including depot 
track and the Młociny junction, at the Ministry of Infrastructure.

« New subway Central Control Room
At the new Central Control room located at the Technical and Parking Station in Kabaty, 
controllers supervising and managing train traffic started working. Till then, they used a 
structure located dozen meters underground in the area of the Politechnika station, which 
stopped being sufficiently functional because of the line expansion. 
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